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 عهً انيمه يىو مه انعدوان أنف

 

 1 ___________________________________________ :افززبؽُخ

 5 ____________________________ إٌفىذ؟ دحاظزؼب ؤَ اٌؽسػُخ إػبدح

 37 _____________________ األفك يف رٍىػ هنبَخ ِٓ ً٘: آٌُّ يف احلسة

ٓ  َىَ ؤٌف وجتسثخ اٌىعين اإلػالَ  غـ   ؽـسة  ِىاعهـخ  يف واٌزضـؾُبد  اٌضجـبد  ِـ

 43 ____________________________________________ ِزىبفئخ

 53 ______________________ !ادلؤاِسح وهنبَخ اٌزؾبٌف عجُؼخ صبحل ػٍٍ

 67 ________________________ أزصبز َىَ ؤٌف...اٌؼدواْ ِٓ ػبَ ِبئخ

 77 ______________________________________ اٌداخً ِٓ اٌغصو

ٓ  األِـ   اظزغً وُف ْ  ثـ ٓ  ؽـسة “ ظـٍّب  اٌزُـبز  ػاللـخ  وِـب  اٌؼـسغ؟  ٌـ س ” اٌـُّ

 ثزؾــىي األخــ  ثزٍىحيــٗ ادلؼزــدي اإلظــالَ ٌٕعــ خ ادلٕــب٘  اٌسادَىــبي اٌعــٍفٍ

 99 ______________________________ آخس؟ اهلل ؽصة إىل احلىصُني

 103 ______________________________ ورداػُبد ؤظجبة صبحل ِمزً

 117 ___________________ اٌُّين اجملزّغ ػًٍ وؤصس٘ب االلزصبدَخ احلسة

ْ  حتـبٌف  دوي ؽصـبز  عساء إٌُُّخ اجلّهىزَخ يف ٔعبْاإل ؽمىق أزهبوبد  اٌؼـدوا

 131 _____________________________________ اٌعؼىدَخ ثمُبدح

 147 __________________________________ ِمبزثبد ِٕزدي رمسَس

 





 االوتصبر فبتذت انصمىد مه يىو0111: افتتبديت

1 

 

 االٔزصبز فبحتخ اٌصّىد ِٓ َى1000َ 

 

 هحود ٗح٘ى الوٌصَز
 

ٖ اإل اٛهسٗكٖ السعَدٕ العدٍاى وسع هي َٗم1000 هسٍز ذكسى استدعت ٖ  هابزات  التحابلي
فااٖ   ٗاَم 1000 خال   رسى لوب ٍشعجٖ زسوٖ استركبز ٍتأهل ٍقئ ال٘وي على الْوزٖ
 .الوتَحش العدٍاى ٗصا  ٍال سبقْب ٍعراثبت ٍأزشاء َّا أ هي ال٘وي ٍعلى ال٘وي

 ٌىً وضسة ؽسَدور وجتىَغ وؽصبز واحلضبزح، ٌٍجُٕبْ ؼبًِ وردِ  ،شلٕهظ ولزً رلبشز 

 وضـسة  اٌمبرٍـخ،  ادلؼدَـخ  ِـسا  واأل وثئـخ األفــٍ   واظزضّبز ،... إٌُُّخ احلُبح ِمىِبد

 ادلزؾـدح  ُِاأل ػبَ ِنيؤ الزضذ .. ٔعبُٔخاإل واٌمىأني احلسة لىأني ثىً احلبئظ ػس 

 . اٌؼجضُخ ثبحلسة آٌُّ ػًٍ اٌزؾبٌفٍ األِسَىٍ اٌعؼىدٌ اٌؼدواْ َصف ْؤ غىر َػ

 اٌعُبظـُخ  ثبحلعبثبد رلٍد وغ  اٌؽسػُخ ِٓ ِفسؽ مهغٍ وػدواْ ػجضُخ ؽسة بهنإ ٔؼُ

 اٌؼدواْ دوائس ذٌه رفهُ ِىت ٌىٓ ادلزؾدح، ُِاأل ػبَ ِنيؤ ِٕغك وحبعت واالظزسارُغُخ

 ثـى ؤو اٌسَـب  فـٍ  ورىاثؼهب ثُتؤ ورً وواؼٕغٓ ٌٕدْفـٍ  آٌُّ ػًٍ االظزؼّبزٌ واٌزأِس

 ظيب؟

 ثبٌٕعـجخ  َضـب  ؤ وبٔـذ  آٌُّ ػًٍ اٌزؾبٌفٍ األِسَىٍ اٌعؼىدٌ اٌؼدواْ ػّس ِٓ َى1000َ

 ِٓ واخلسوط ادلصِٓ، واالظزضؼبف اٌزجؼُخ ثساصٓ ِٓ اٌراد الظزؼبدح فسصخ اٌُّين ٌٍؽؼت

 واٌدوزاْ ٌٍ ٕىع ثبٌمبثٍُخ اٌُّين ٔعبٌْإل لٍٍُّواإل عٕيباأل االظزؼّبزٌ اٌزُّٕظ دائسح

 اجملُد وربزخيٗ احلضبزٌ ػّمٗ ػٓ ثؼُدا  - دِسحادل وِؽبزَؼهُ خسَٓاِ فٍهفـٍ  ادلعزّس

 .اهلل ثئذْ ِؽسق مبعزمجً اٌىاػدح اٌىج ح وادلبدَخ اٌجؽسَخ ولدزارٗ

 واحلىّخ ديبْاإل ؼؼت وػٕفىاْ ألصبٌخ جتٍُبد رصاي وال وبٔذ اٌؼدواْ ػّس ِٓ َى1000َ

 . ٓادلُبدَ وًفـٍ  اٌالِزٕبُ٘خ ورضؾُبرٗ اٌصؼد، سلزٍف ػًٍ اٌؽبًِ وػغبئٗ

ٓ  ادلٍـه  ػجد ٌٍعُد احلىُّخ اٌمُبدح ظًفـٍ و ورؼبىل ظجؾبٔٗ اهلل ػًٍ فجبٌزىوً  ثدزاٌـدَ

 حتـبٌف  ِـغ  ادلزىبفئخ غ  ادلٕبشٌخ ٘رٖ غّبز خى  اٌؼظُُ اٌُّين اٌؽؼت اظزغبع احلىصٍ
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 ألف يوم من العدوان

فـٍ  لً وعٍد وصرب ثضجبد َىَ، 1000 عٍُخ واٌؼّبٌخ ز٘بةاإل لىي ِٓ وِسرصلزٗ اٌؼدواْ

 .ٔظ ٖ اٌزبزَخ

 رصاي وال وبٔذ اٌؼدواْ ذلرا اٌُّين اٌؽؼت ِىاعهخ ْئف ذلب ؼجُٗ ال ربزخيُخ ظبثمخفـٍ و

 وحبسا  ثسا  ٌٍُّٓ ؼبًِ ِبدٌ ؽصبز ظًفـٍ و عٕيب،ؤ وؤ ظالٍِإ وؤ ػسيب ظٕد وال ػىْ ثال

 ِـٕؼ  ػًٍ اٌزىاعؤ عسي ؽُش ٌٍُّٓ شلٍؤو لٍٍُّإ ظُبظٍ ؽصبز ذتخ ذٌه ومبىاشاح ،وعىا 

ٓ 21ـ اٌـ  صـىزح فـٍ  اٌؽؼت ٌفظهُ اٌرَٓ واٌؼّالء ثبخلىٔخ اٌدوي ػزسافواال اٌؽسػُخ  ِـ

ٖ  اٌـُّين  اٌؽؼت اػزرب ذان اٌؼبدلٍ االظزىجبز دلٕغك ورجؼب  َ،2015 ظجزّرب  اٌىعُٕـخ  ولـىا

 .ورصَد َى1000َ ِٕر ُِاأل وٌؼجخ اٌغبة لىأني ػًٍ ِزّسدَٓ

ٍ  اٌعؼىدٌ دواْاٌؼ واعهىا ثً ادلٕؾبشح ادلىالف ثزٍه إٌُُّىْ َجبي مل ٍ  األِسَىـ  اٌزؾـبٌف

 .صٍُخاأل ٔعبُٔخواإل اٌىعُٕخ ٌٍمُُ وأزصبز وعىد ؽسة وخبضى٘ب اٌؼبدلٍ، واٌزىاعؤ

ٓ  ِضـذ 1000 خـالي  اٌـُّين  اٌؽؼت اظزغبع  ادلىاعهـخ فــٍ   ثـداع واإل واٌصـرب  اٌصـّىد  ِـ

ً  َعـمظ  ْؤ خاللُخواأل ػالُِخواإل ُِٕخواأل واٌعُبظُخ اٌؼعىسَخ ْ  ؽعـبثبد  وـ  اٌؼـدوا

 ْؤو اٌؼعىسَخ، آٌزٗ ُ٘جخ وحتغُُ ورىزُىبرٗ اٌؼعىسَخ وخغغٗ االظزسارُغُخ وز٘بٔبرٗ

 وحتبٌفٗ اٌعؼىدٌ ٌٍؼدواْ احلمُمٍ عساٍِاإل اٌىعٗ َىؽف ْؤو ادلؽجى٘خ، ٘دافٗؤ جيه 

 .واٌؼبمل اٌُّين ؼؼجٕب ثٕبءؤ ِبَؤ ولبٔىُٔب خاللُب ؤو ظُبظُب 

 رلٍط ػٓ لٕؼخاأل ظمظؤو واالظالٍِ، سيباٌؼ اٌسمسٍ إٌظبَ ػسي اٌُّين اٌؽؼت صّىد 

 .اٌدوٌُخ واٌؽسػُخ اٌدوي اجملزّغ َعًّ وِب األِٓ

ً  اٌؼظُُ اٌُّين اٌؽؼت رفىق ٖ  فمـسٖ  ػٍـ ٖ  وختٍـف  وػـىش  وادلؤظعـبرُخ،  االلزصـبدَخ  ثٕـب

 ادلىاعهـخ  عجهبدفـٍ  وادلؼٕىَخ ادلبدَخ واذلصائُ اخلعبئس وربؤ ثبٌؼدواْ ٍَؾك ْؤ واظزغبع

  اٌؼعىسَخ،

ً  ػٕهب ختزٍف اٌؼدواْ ِٓ َى1000َ ِسوز وثؼد اٌُىَ آٌُّ لضُخ وضىػ ثإْ وصلصَ   لجـ

 .اٌؼدواْ ثدء

َ  وصـىزاب  واخلبزعُخ اٌداخٍُخ وااللزصبدَخ اٌعُبظُخ اٌعؼىدَخ وضؼُخ   ختزٍـف  اٌُـى

 .آٌُّ ػًٍ اٌؼدواْ ؼٕهب لجً وضؼُزهب ػٓ

 احلمىلُــخ ادلٕظّــبد لــفوِىا اٌدوٌُــخ، وادلىالــف اٌؼــسيب، اٌزؾــبٌف َعــًّ ِــب وضــؼُخ

 .اٌؼدواْ ثدء لجً ػٍُٗ وبٔذ ػّب ختزٍف اٌدوٌُخ ٔعبُٔخواإل
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 دلىالفهـب  ظـٍجُب   ؽصـبزا   ػٍُهـب  َسرـد  ثـدؤ  اٌُّين ٌٍؽؼت اجملسَ وحتبٌفهب اٌعؼىدَخ ؽصبز

 واٌزغسمي االابَ ِىضغفـٍ  اٌُىَ هبب فئذا ،ػبدلُب  رعىَمهب زاددؤ اٌيت وصىزاب وخُبزااب

  ٔعبُٔخواإل احلمىلُخ ادلٕظّبد ػٓ ٔبُ٘ه اٌجؾش وِساوص اٌؼبدلُخ اٌصؾبفخ جًل ِٓ اٌىاظغ

 .واٌدوٌُخ

ُ   ،ثؼـبد األ ِزعغ وج  ؽدس ذلى اٌُّين اٌؽؼت صّىد ِٓ َىَ 1000 ِسوز ْإ  اٌـدالالد  عـ

 واعزّبػُـخ  وظُبظـُخ  وحبضُـخ  فىسَـخ  وولفـبد  ولفـبد  ىلإ حيزـبط  ٔعبُٔخواإل اٌىعُٕخ

ٓ  دلصَـد  - وؼؼجُب  زمسُب  - واٌؼرب ٌٍدزوض اظز الصب  ِبِهبؤ اٌزىلف رعزؾك ػالُِخ،إو  ِـ

ْ  زلٕـخ  خـالي  اٌفسَـدح  إٌُُّخ اٌزغسثخ وصمً واٌغبلبد اذلُّ ؼؾر  واحلصـبز  اٌؼـدوا

 .لبئّخ رصاي ال اٌيت

ُ  ْؤ اٌـُّين  واالظزؽـبزَخ  االظـزسارُغُخ  اٌدزاظـبد  ِسوـص فــٍ   ؽبوٌٕب ثدوزٔب فــٍ   ٔعـه

ٓ  ٗعىأجـ  ثؼ  ساءواظزم اذلبَ، احلدس ٘را ضبءحإ ٌ  اٌىزـبة  خـالي ٘ـرا   ِـ ٖ  اٌـر  ٔصـدز

ً  وٌٍؽهداء ورضؾُبرٗ اٌؼصَص اٌُّين ٌؽؼجٕب وػسفبٔب  وفبًء ثبدلٕبظجخ، ً  واجلسؽـ ٓ  وٌىـ  ِـ

 .اهلل ثؼىْ واٌمسَت ادلؤشز إٌصس وؽىت ثؼد٘ب وِب َىَ 1000ـ اٌ صّىد رؼصَصفـٍ  ظهُؤ

 ؽـدس  اظزمساء حتبوي زصبدَخوال وفىسَخ ظُبظُخ ٌدزاظبد سلزبزاد ػًٍ اٌىزبة حيزىٌ

 .ٌٍصىزح عبزا إ رؽىً اٌيت ثؼبداأل سلزٍف ِٓ اٌُّبين اٌصّىد

ٍ  اٌعؼىدٌ اٌؼدواْ ثىعٗ اٌُّبين اٌصّىد ؽدَش ْإ ٍ  األِسَىـ ٍ  اٌزؾـبٌف  حلـدَش  اذلّغـ

ٓ  ْأل َىزت ْؤو َمبي ْؤو َسوي ْؤ َعزؾك ٗ  ِـ ً  خالٌـ ٗ  وػٍـ ُ  ضـىئ ٓ  ِؼـبمل  رسرعـ  اٌـُّ

 .رؼبىل ذٔٗئث وادلعبواح واٌؼدي واٌىساِخ احلسَخ ديٓ اجلدَد

 

  ٍاالستشبزٗٔ االستسات٘ز٘ٔ الدزاسبت هسكص
م2017 دٗسوجس صٌعبء  
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 (1) مقاربة ثفسيرية لعاصفة الحزم
 

 أ. عجد الولك العزسٕ

 

ٌب تصسٗحبت السعابٓ السساو٘٘ي للعول٘أ العساكسٗٔ علاى الا٘وي التاٖ أعلا          ال تقدم ل
ٍالج٘بًبت الصبدزٓ عٌْن تيس٘ساً هتوبسكبً ٍهقٌعبً لعول٘ٔ ثْارا   "عبصئ الحصم"علْ٘ب 

الحزاان هااي االتساابخ ٍالضاا بهٔي ٍال هااب ٗسااتدعٖ ّاارا االسااتٌْب  ثتشااك٘ل تحاابل   
ي ٍدعاان س٘بسااٖ (2)كٔ أهسٗك٘اأإقل٘وااٖ تشاابزه ف٘ااِ عشااس دٍ  عسث٘اأ ٍثسعبٗاأ ٍهشاابز 

حوبٗأ الشاعت ال٘وٌاٖ    "ٍلَرستٖ ثسٗغبًٖ ٍفسًسٖي ٍل٘س سْلً تصدٗ  الزج٘س أى: 
 ٔ توخال أّادافبً تيساس ّارا االًقالة الويابرل فاٖ السالَه          "ٍإعبدٓ الحكَهٔ الشاسع٘

ًٔ أكخاس حارزًاي تعتواد علاى ٍكل ْاب          ال بزرٖ للعسث٘ٔ السعَدٗٔ التاٖ اعتابدت س٘بسا٘
ٖ ال٘ويي ٍعلاى الحوبٗأ البسث٘أ ٍاٛهسٗك٘أي ٍإذا كبًات شاسع٘ٔ الاس ٘س        الوحل٘٘ي ف

الوستق٘ل عجدزثِ هٌصَز ّبدٕ ّٖ الوشازت الارٕ علقات عل٘اِ الساعَدٗٔ حولتْاب       
 العسكسٗٔ على ال٘وي؛ 

لفّريريي دلريرينٔدليت دلري  ملمريريْ دلىم ريٛ دلسيٌٗريريٛ دلَريريسٕمٖٛ ٧ُ   فريري٘  غري  نٌريريْ ٥ ٖ  

٘ ٔدلسَري يٙ ٔد٥تّٖريامٙ فمريذ ِريوٓ     ِيو٘ ٌ رين ٔلمريّا دلَٗاٍري٘ ٔدلنٌمٕواٍري    

                                                      

 6112ديسمرب  -" العدد األول يوليومقاربات سياسية"مقال مت نشره يف   (1)
( موضوع الدور األمريكي يف العاصفة حباجة إىل دراسة مستقلة، غري  أ  صرريرتاا اؤسرينيولك صكشريا أضريا ري ريو غري  معلري  6)

"الواليريريرياا اؤتبريريدل صعمريريريي ضريريريم   ليريريرية يف حتريريالا العاصريريريفة اؤتبدسريريرية  اسريري  للريريري  األمريريري  القريريريومي  رناديريري  مي ريريريا  صريريرير   أ   
ختطريي  مشريري مة مريريل اؤملكرية العر يريرية السريريعودية لتيسريرييع العمليرية العسريريكرية والريريدري  االسريريت: اراك"  انترير يف ذلريري   مايكريريي نريريايت ، 

 مساندل التد ي العسكري العريب يف اليم ، مع د واشيط   متوفر ريلى الرا   
 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy 
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دلسمىٗريريٛ "صإريريفٛ دذتريريًٌ"ري َِٔريريق  اريرين دللريرينىدٓ دلالٗريريٛ دلّٕلريريٛ لريرينٔه درتمريريٗٚ        

٧ِريريندت ِعٕصٗريريٛ وٕريرين يصريريامٚ دلْريرييصٗٛري ٔملاٖريريٛ دلْريريسَ دلريريٗى ري ٔلريريّ  دلعيٖريري     

 -لمىٝامٔريآ دلَٗاٍريٗٛري ثٗريريٖ ٖريّى َ دلريٗىَ وريريَ دٍريّ ىاه دلفرييٚ د٥ٌّلالٗريريٛ       

ِٖرييعتْ للٍرياٚ   لريري٘  رتاى٘ٗريٛ دلَريسٕمٙ صريامه ددتريٍ      اىا ٘اٞ صمٜ لَاُ ًٖٔي د

    ٛ غريري  نٌريْ ٍّٖرياتل ٍٔريمٕل دلىم ريٛ د٫تمٗىريري٘     .(1)يُ ٌري٘ ٍري٘ د٫فٍاىٖريٛ د٧ويٖ ٗري

اريرينم وريريَ ٍريريٕىٖا ٔوٖريريي; ٌريرينصي ددتىاصريريآ دلّعيلريريٛ ٙريرين دلريرييُٟٗ دلْريرييص٘   لريريري٘ 

ٍريريٕىٖاري ٔمصىّريريا ِٔهٖٗريرينِا د٫ااٜريريٛ ٌريرياليُٟٗ دلٖريرييٙ دلَريرياٌ      لريريري٘ دلسريرييت ٌريريْ  

اىريريريا نُ دلىم ريريريٛ لَٗريريريْ وٍعىريريريٛ نف٦تٗريريريٛ لريريرينّٖا لريريرياٟل  وريريريَ  ستىريرين ويٍريريري٘ري 

دللريرياِما دلّعريريٕصا لمريرينلال صريريَ دلْريريسُٕ دلَّٚريريسفٛ ٔلريريولا وٕريرين ِريريوٓ د٧ِريريندت   

( د٫ص٦وٗريريٛ لمٝريرييُري propagandaدلّعٕصٗريٛ وريريا ِريري٘ ي٥ ٘ريريٌٞ وريَ دل ٌٔاغٍريريند )  

ُ   لري٘ ٔ  صٍاىٚ وّْٕىٚ ل ٗالٗمم٘ ٖلٕه لّٗا: "يهد نىمٓ ِٖريفٗٛ فٖريىا لسمٗريا ن

 ِمّىُ و ىًد ٍاوًٗا ٔول٥ًٍٕ".  

نٙذ لولا دٍّليدٞ تاٟىريٛ د٧ِريندت دلسمريَ صٍّريا لمسإريفٛ اىريا ٘رياٞٓ صمريٜ         

نلٍَٛ و٤َٔلا ٍسٕمٖا ٔفمٗٙريٗا; ٖٚريسٍا نورياً تاٟىريٛ وريَ د٧ِريندت دلٍّاتٚريٛ        

ِّفأٓ وَ و٤َٔه ٩فيري ٔوَ ٔتريْ ٩فريي; ِس ريُ ٜالريٛ دل٦ٖلريا دلري  دصرييٓ        

 صىمٗٛ دختاه تيدى دذتيُ.

ٖلٕه دلٖٝفٗاُ د٧ويٖ ٗاُ ِىفيٙ ٍّٔٗفاُ ىغتريي: "للرين وٚريٜ صرياً صمريٜ       

ٌندٖٛ دذتيُ دلري  ّريٍّّا دذت ٕوريٛ دلَريسٕمٖٛ صمريٜ دلريٗىَري ّٜٔريٜ د٩ُ   ِلرينً         

دلَسٕمٖٛ ٔلٕ ًِٕٙٗٝا ٌَٗعًا صَ د٧ٍٍاُ دل  مصّّا يىل ّريَ دذترييُ; لٍّرينن ٌريْ     

 ٔ َّْٖريّندُ لريولا ٌرياصيدت    نٔ لّنصي ٌْ ملاصّا صمًٍا ٥ختاه تيدى َّ دذترييُ"ري 

                                                      
( دريريو  اب ري   ريريا  رياصريفة افريح  لفريريت  الطريريع أمريا  ايادسريرياا السياسريية صكريعوا صرريريرتاا اؤ عريو  األدمريي السريريا ع  ريال  ريري  1)

ريمريريرير يف إ ا تريريرية األ ريريري ل الريريري  األمريريري  الريريريي أشريريريار في ريريريا أشريريريار في ريريريا إىل أ  القريريريو  السياسريريريية اؤتبريريرياورل يف فيريريريد  موفي يريريري  ) عريريريد 
الصفريا  شريامي يي ريي  الرية الفريراا القائمرية،  ورئي  الوزراء  الد حباح( مان  ريلى وش  الوصول استقالة ري د ر ة ميرور هادي

 إال أ  إريال  العاصفة أريا  استكماهلا.
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نٜن نويدٞ د٧ٍيٚ دذتااىٛ ٍٔف ِا دذتال٘ لرينٝ دل٥ٕٖريآ دلّٝرينٚ د٧وري  صٍرين      

دهلل وه ٍسٕم: "نٌْ ٌال ام دِٚ  لمساوٛ ٔلْ ّقًٖٗا! لرياهد تاوريْ دلىم ريٛ ٌْريَ     

 ؟(1)دللاً د٧ٔه"لري٘ دذتيُ 

٘ ٍريريريٗاتّا د٫تمٗىريريريلريريريري٘ دلّفَريريري  د٧تريريرييُ لمسإريريريفٛ ِريريريٕ وريريريَ فريريري٦ه ولاىٌّّريريريا   

ٔدلنٔل٘ري ِٔفاص٦ِريْ ورييت دلّٝري٥ٕٓ صمريٜ دلٖريسٗنَٖ دامريٗا دلريٗى  ٔدلَريسٕمٙري         

دل٠ٍٗٛ دلَٗاٍٗٛ دلنٔلٗٛري ٔو اٌّّا لري٘ لال٠ٍٗٛ دلَٗاٍٗٛ دلنٔلٗٛري ٔٔٙيت دلنٔلٛ 

اىا ٤ٖان )ٔدلٌّ( وَ دلنىٍٛ دلٕدتسٗٛ "ِمسريَ مٔىًد ٜااريًا    -دلٍعاً دلنٔل٘لري٘ 

 .  (2)ِفَ  ٍمٕاّا درتاى٘٘"لري٘ 

صمريريريريٜ وفريريريرياِٗي  ٖريريريريّي دلياٗريريريريٌ  ِفَريريريري  دلَريريريريمٕاٗآ دلٌٍدصٗريريريريٛ  لريريريريري٘ امٚ صريريريري 

دلٍَ  دلنٔل٘ ٔدلفرييد  دلريوٙ عتنٔريْ ِيد٘رييت مٔلريٛ اري ٝ        اف٦ّها ٛريدٍيدِٗٙٗ

نٔ دٌّٗريريرياى ِٔف  ريريريا مٔه يتمٗىٗريريريٛ لاصمريريريٛ نٔ ٔ٘ريريريٕم وٕتريريرييت ٍٕ٘ٗريريرييدِٗٙ٘ ِريريرياً  

 ٔد٫تمٗىٗٛ.ٌلعٛ ٘وُ ٍِٔالُ صٍن دللٕٝ دلنٔلٗٛ  ْٖ ن

ٍريريٍٝأه وسادتريريٛ صإريريفٛ دذتريريًٌ ٙريريىَ دلَريريٗا  ددتريرينل٘       ِريريوٓ دللاىٌريريٛ  لريريري٘ 

ٍريٍّى ري  21لم٥ّٕٝٓ دلَٗاٍٗٛ ٔد٧وٍٗٛ صمٜ دلٖسٗن دلٗى ري ٥ ٍٗىا ٌسن ٔريٕىٚ  

                                                      

)صر رية  أنيسرية معريي (، ومالرية األن رياء اليمييرية  ىل تريد الننلكة العربيةة العةعيةية تقعةيل الةين  مهفري وستيفا  رخيري ، ( 1)
  . 6112أ ريي  61األمريكية،ة ذا جلو اليس  س ا(، نقاًل ري   لل –
يف رد حممريريد  ريري  سريريلما  ريلريريى سريرينيال )ا(يكونوميسريري ( ريريري  أهريريدامت العاصريريفة، غا ريري  دتامريرياً مسريريالة الشريريرريية وهريريادي  وريلريريى  - 

% مريريريريري  صرسريريريريريانت ا 01 سريريريريري ة فاهلريريريريريدمت األول لعاصريريريريريفة افريريريريريح  هريريريريريو  "صريريريريريدم  جلريريريريريدراا اؤليشريريريريرييا ابويريريريريرية ودفاريا ريريريريريا ابويريريريريرية، وصريريريريريدم  
ميلريريوم اً ريريري   ريريدودي، ومريريد    01إىل  01أر  ميرريريو ة ا   ريلريريى  ريريدودي، فقريري  ص عريريد  - ية، هيريرياص صريريواريض أر الرريريارو 

ميلريريريريوم اً، ودتلك ريريريريا اؤليشريريريرييا، وصقريريريريو   تبرمريريريرياا ريسريريريريكرية ريلريريريريى  ريريريريدودي، ودتلريريريري  اؤيليشريريريرييا   001هريريريريعه الرريريريريواريض جلريريريريد يرريريريريي إىل 
 مة م  اؤليشيا، وصقو   يشا اا ضد رجاليا يف ريد "  ائراا، وألول مرل يف التاريض ريلى  دودي. وهعه الطائراا دملو 
 متوفر ريلى الرا    اليص الكامي ؤقا لة األم  حممد    سلما  مل )ا(يكونوميس (

 http://hournews.net/news-52173.htm 
،  ريريريريا 61لعريريريدد ا، النجلةةةة العربيةةةة للعلةةةية العياسةةةيةأمحريريريد ريلريريريي سريريرياو، القريريريول والاقافريريرية وريريريرياو مريريريا  عريريريد افريريرير  ال ريريرياردل،  (6)

 .161ص، 6112
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ٍٔريريٗعيٚ نٌٖريرياى دهلل صمريريٜ دلسإريريىٛ ٕريريٍساٞري ٕٔٔريريٕ ي لْريرياىت ٌريرياُ دلٍريرينُري         

ٔدلّفريرياص٦ٓ دل ٕفريريٛ لمريريٌّدٓ د٫تمٗىٗريريٛري ٔدٍريريلااآ دلّْريري ن ددتنٖريرين لمٍعريرياً     

ٔ   دلْي  د٧ٍٔطري ٕٔسٕملري٘ ِٔيد٘يت دلنٔى د٧ويٖ ٘  دلسال٘; لريري٘  تريٕٝ نفرييٝ 

ومريريذ دلفأٙريريآ دلٍٕٖٔريريٛ د٫ٖيدٌٗريريٛ    لريريري٘  ٔدلٖريرياري ٔد٥ٌفيد٘ريريٛ   ولريرينوّّا ىٍٔريريٗا 

دلغيٌ٘ري ٕٔٔىدٓ دليٌٗيت دلسيٌ٘ ٔدٌس اٍاِّا صمريٜ دلّٕدًٌريآ    - ٔدلّلاىُ د٫ٖيدٌ٘

َ لريري٘  دلٍعلٛ ٔصمٜ ٔٙيت دلَريسٕمٖٛ  لري٘ ددتٍٕٗٗاٍٗٛ  ري ِٔريهٔ  ٕٔريٕه تٗريامٚ    دلريٗى

دلَسٕمٖٛ ٌٍّٚ وغاٖي لمَٗاٍآ درتاى٘ٗريٛ دلّلمٗنٖريٛ ذت رياً دلسيٌٗريٛ     لري٘ ٘نٖنٚ 

 دلَسٕمٖٛ.  

 آٌُّ: َرسٔؼ اذلُّٕخ اٌعؼىدَخ

ً ٌَمَريمٛ وريَ   1962دلٗىٍٗٛ وٍريو تٗرياً ٔريٕىٚ ٍريٍّى       -ويٓ دلس٦تآ دلَسٕمٖٛ 

دلٕترييت  دلّساتٍريٛري ٌٔفسرين    ٍِسًا لعٍٗسٛ ِْٕٔ٘ د٧ٌعىٛ دلَٗاٍٗٛدلّلمٍآ ٔدلٍّن٥ٓ 

لرياص٦ً ىَٟٗريًٗا   نُ ِ ريُٕ  ِّٗريه ل٨فري ٚ   ٔدلٕلي دلال٘ لمَسٕمٖٛ  ريلمٗىَلري٘ ددتغيد

 صمٜ دلَاٜٛ دلٗىٍٗٛ. ِ َٕٖ دلٍال دلَٗإٍٍ٘اصٛ د٧ٜندٗري ٔلري٘ 

 ٌالٍٍَٛ دلٗىَ ل َ رينفيٝ مٔه ٔويت دلٗىَ ويت ٗاغيدلددت دلَسٕمٖٛ ِّْاىل

ٝ  شتّمفريٛري  ٍٕ٘ٗٗاٍٗٛ ٜالٛ ّٕنمي يلّٗا ٗ  لٗريا يدددتغ ِّسرين  دلسّريامٚري  ددتريٕدى ي ٔتري

 ٕ ٛ  زتا٥ِّريا  نِريي  نٜرين  لّري ٛ  دذتٕٖٗري ٓ َ مي ري  ٥ دلري   ٔد٧وٍٗري  نٔ صٍّريا  د٥لّفريا

لريري٘  لمىٕتيت د٥ٍيدِٗٙ٘ لمٗىَ دلوٙ ميٕن ٌلعٛ ٘وُ وياٌٖريٛ   ٌعيًد; (1)ايِىا 

ري ٔد٧ِىٗريريٛ د٥ٍريرييدِٗٙٗٛ درتريرياى٘٘ دجملريرياهلريريري٘ ِريريهٔ   نىٔوٖريري ريدلْريريي  د٧ٍٔريريط

ٌمريٕىٚ وريٕدًَٖ دللريٕٝ ٌريا     لريري٘  لسٍٛ د٧وي ددتنٖرينٚري ٔمٔىٓ  لري٘ ْيٖاُ ٌاُ دلٍنُ ل

وريَ عت ريي ٕريٍساٞ عت ريي دلرينفن       :ٔلولا تٗرين دل٦صٍا د٫تمٗىٗا ٔدلنٔلٗاري 

 . ددتٌٍٕ٘ لمٌٖٙيٚ دلسيٌٗٛ

دلياٍٗٛ دلنميٕغيدلٗٛ دلوٍِٗٛ دلٍّٕصٛ لمٗىَ ِ٘ د٧فرييٝ ثٕرين وٖرينى تمري      

                                                      

 .2 ، ص6110، اؤرمح العريب لألحبا  ودراسة السياساا، الدو ة، ندوة: الين  بعد العاصفة( 1)
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سعريريي ٍريري اُ د ٚريريٍٛ دلْريريىالٗٛ يىل دلفيتريريٛ دلٌٖنٖريريٛ )يٜريرينٝ  لميٖريريا ; يه ٍّٖىريري٘ و

دلفي  دلٍٖفٛ صمٜ دلّٗاى دلْٗس٘( دل  ٍِّاتل ويت نٖنٖٕلٕ٘ٗٛ دلٍعرياً دلَريسٕمٙ   

 ٛ ُ   دلسّىريرين صمريريٜ دذتياريري  ّريرييصٗٛ دلِٕاٌٗريريٛ اٍٖريري  ٍٗاٍريري٘ ٔصلاٟريرينٙ لّ ريرييٖ

 وساىاّي ددتٍٕٗٗاٍٗٛ.لري٘ ٔهىدل نٖنٖٕلٕ٘ٗٛ  ٍسٕمري وه ٜ ي

 ضتٕ دلٕٕاٖٛ ِاٌسًا لْ صمٜ حتْ يٌلا٣ٓ َسٕمٙ نُ دلٗىَ ٍٍٖغٖ٘سّلن دلٍعاً دل 

وَّىيري ٔصمٜ ٜن زتمٛ "لريٕىَٖ نلري ً" د٧ويٖ ٗريٛ نُ دلَريسٕمٖٛ ٍريسْ مٔوريًا يىل       

دلٗىَ ٙسٗفٛ ٔوٍلَىٛري لٕٕ٘م ميَ تريٕٙ ٔوٕٜرين   لري٘ ٘سن دذت ٕوٛ دلياٌٖٛ 

 .(1). تن ٍََّٖ ٌالْاان لمساٟمٛ دلال ٛ

درتىَريٛ صلريٕم دلاٙريٗٛ    ات دلنٔلريٛ دلياٌٖريٛ; لقري٦ه    ّٖي ِود د٥ٍٍّّال ًٌٙس

  ِ َ ٌسل مٔه درتمٗٚ ِّساون ورييت دلريٗىَ وريَ ٌرياُ و٤ٍَريآ دلنٔلريٛري ٌرين وريَ         

 درتإٛري دلمٌٍٙٛري  ٌالوٚ ويداٌ دللٕٝ فاىّ٘ا ٙىَ لٌٕ٘ اٍ  ٖٮسيت ِلمٗنًٖا

ّريريٍ ٛ لريريري٘ ..ٍٔٗاٍريريٗا ٔوريريٕلفا. ٥ٍٓٔ٘ريرييد تٍاٟريرينري وْريرياٖك وريريَ د٥٩ت ِٔٚريريي

  .(2) َٜاٌّاِّىنم ٌاٌ ىأ دلنٔلٛ ٔصمٜ صى٦تٛ 

 لمٗىَ يتاوٛ ص٦تآ دليٖا  ٜٖيٖٛ; ثاٌيت ٌفٕه ٍاٜٛ دلٗىَ ٍٍٗن يٌلاٞلري٘ 

ٛ  تريٕٚ  ٌالوِّاري نٔ نُ ٍِ  نٙ دلفاصمٛ فاىٛ دلنٔه ويت لريري٘    ريا  ِريهٔ   تٕدصرين  نٍٍ٘ٗري

 ددتٌٖريرييٚ ّٔريريٍْ دلريريٗىَريلريريري٘  د٧ٜريريندٗ صمريريٜ ٖريري٤ٔي نُ هلريريا ّريريهُ وريريَ ٧ُري دلريريٗىَ

ظمريريْ يىل لريرييٚ تيٍٖريريٛ ِسّريري  دلّٝريرينٚ د٧ويٖ ٗريريٛ  ا ريرين; ّٜريريٜ دل٥ٕٖريريآ ٗريريٛدلسيٌ

ويت دلٗىَ صمّٗرياري ٍِٔعريي لمٖرييدصآ    ص٦تاِّا لري٘ دلٗىَ ستىٗٛ ٍسٕمٖٛري ِٔسّىن 

 ّا ٌسُٕٗ ٍسٕمٖٛ.لٗٔدلْاان 

                                                      

 ، متوفر ريلى الرا   العالقات اليننية الععيةية: النعتقبل الغامضف د اؤ دي،  1))
http://www.al-binaa.com/?article=2658 

       ، متوفر ريلى الرا   اصفة الحزةجغرافيا عصاد  القاضي،  (6)
http://www.raialyoum.com/?p= 428731-2016         
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لريري٘   ِّاُ ٍرياصن "ٌعيٖٛ دلنٔلٛ دلٚسٗفٛ" دل  ٍَِّن  ريا دلَٗاٍريٛ دلَريسٕمٖٛ ٔي   

٥ نُ وٚريريرياصفآ ٌّاّٟٙريريريا صىلريريريْ وريريريَ ِْاّريريريٛ دلنٔلريريريٛ  ّفريريرييم ٌريريريالٗىَ لسلريريريٕم; يدل

ٍريريٗعيِّا صمريريٜ اريرين ري ٔٙريريسذ ٔدٌسريريندً د٥ٍريريّليدى دلَٗاٍريريِ٘ٔىاريرين ّريرييصّّٗاري 

ُ    ريددتغيدلٗا دلٗىٍٗٛ ري ٔدٌّْرياى دلَري٦ا دلٍّٕريط    ٔدلسٌٙ صَ لريي  ٍريمعٛ دللريإٌ

ٔدللٍاٟرينري  ٔدلٕلٗنري ِٔ ُٕ اٗاٌريآ ّريٍْ صَري يٖٛ وريَ ددتىاصريآ ٔد٧ٜريٌدُ       

ٗريٛ ٍِنٍريٗٛ وريَ دلٖرييدصآ ٔدلفٕٙريٜ دلَٗاٍريٗٛ ٔد٥ّ٘ىاصٗريٛ        وّٕدللري٘ دلنفٕه ٔ

حتريٕه دلريٗىَ لَرياٜٛ دٍريّلعاُ يتمٗىٗريٛ      ري ِٔلٕٖل دلَٗامٚ دلٕاٍٗٛ ٔٔد٥تّٖامٖٛ

 ٔمٔلٗٛ.

ٓح دّٜٙا٘ٗريريريٛ ٜي ٍريريريٕٞ د٫مدىٚ دلَٗاٍريريريٗٛ لريريرييًنلريريرين ل لريريريري٘ دلْريريريىاه ٔلريريريري٘ اريريريا

ّٕٛ ٌهٜريريندٗ    ددتٍريريُٕري ٜٔيداريرياً   ٔنٍريريفي صريريَ ٔدتريرييت ًري  2011ٍٗاٍريريًٗا وساىٙريريًا ِريري

ّٗٛ ٘نٖريريرين   ِسريريرين دليٖريريريا  لٗريريريْ دللٍمريريريٛ دل    لمٝٙريريرياٛ دلَٗاٍريريريٗا   ٕٜٗريريرينٚدلَٗاٍريريري

دلٗىٍٗاري للٗامدٓ ٌُٜ د٦ٕ٫ا ٜٕلٕد تٍمّّي ضتٕ مٔلٛ تعريي دلري  مفمريْ صمريٜ     

فط د٧ًوٛ دلٗىٍٗٛ ٌلٕٚ صلَٗ ٕٔىٚ ل دٖيري ٔنفوٓ ٌِدٜي دلَسٕمٖٛ صمٜ ٌفٕهِا 

صمريري٘ صٍريريندهلل ٕريريا    دلريريٗىَ; اىريريا مفمريريْ ص٦تريريٛ دلريرييُٟٗ دلَريرياٌ   لريريري٘ ٔى٘ا ريريا 

ٌٌٜٔريريْ ٌالَريريسٕمٖٛ ويٜمريريٛ وريريَ دلفّريريٕى ٔدلْريرياري ٔدجملريرياِيٚ ٌالسندٟٗريريٛ ٌسريرين صإريريفٛ  

دللاٌريرين حتَريريٍْ ص٦تريريّّي ٌا٫وريرياىدٓ دلريري  ِّريريٌصي دذتريرييُ د٫تمٗىٗريريٛ  لريريري٘ دذتريريًٌ; ٔ

دلري  ِرييٍِط ٌس٦تريٛ ٘ٗرينٚ ورييت نٌٖرياى       اّرييدُ   يىليٙريالٛ  صمٜ د٫فريٕدُ دلَريمىا;   

نوريريريا دل٥ٕٖريريريآ دلّٝريريرينٚ لريريريًُ ٍريريريف ِا دلَريريرياٌ      ٛريدهلل ٌٔسريريريل دللٗريريريامدٓ ددتٌٍٕٗريريري 

ًم  دلريٗىَري  لري٘ لاٖيٍّاَٖ نٍٕ  دل٦صَ د٧ٍاٍ٘ري ٔااُ ّٖٖيت اىٍنُٔ ٍا

 ٔميَا مبسعي دلمفآ دلَٗاٍٗٛ.

٘ريرياٞ وريري٤ثي دذتريريٕدى دلريريٕا  لٗىٕريرين ستعريريٛ ىدِريريَ صمّٗريريا دلٗىٍٗريريُٕ لمقريريئٛ وريريَ    

وَري٤ٔلٗٛ يمدىٚ دليٜمريٛ    دللٗامدٓ دلياٗٛ ٔدذتٌٌٗٛ دل  ِٕلْدلٍف  دلعمي; ي٥ نُ 

لٍعريري  د٧ًوريريآ ِٔريريندصٗاِّا ٔشتاايِريرياري     وَريريّٕصًٍاِريريا ٣د٥ٌّلالٗريريٛ   ٖ ريريَ نمد 
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 -٥ وٍعري  د٧ًوريٛ    - د٫ىدمٚ وٍعري   ُنٔتسْ ٙٝٗٛ ل٦ّٜٕدٞ دلٌدٟذ دلوٙ ٖسّلن ٔ

ٔ ٖ وٙدلريري ِٕريري دلٕدتريرييت صمريريٜ  مي ٍريريْ دلريريٍط ٌريريْ ٌلمٗريرين وريريَ دلْريريعاىٚ   نَريري  د٧ٜريريندٗ 

ْ ٜ ّريئا ٔدلّٝاٖن صمري دلهًًٔري  غري  ومّفريّا يىل نُ دلّريهًٖي ٌمريا ٜرينًد      ري ْ ٔوسام٥ِري

 ٔدلَمٝفٛ.  ليٜٗن ري نٔ ِلٍن ديو اٌٗآ د٥ّٜٕدٞ دليدٔ ٖفٕ  

دٍريّقندً ٕري٦ٜٗاِْ صمريٜ ٠ِٗريآ دذتريٕدى      لريري٘  ِسَذ دليُٟٗ دلَريّلٗن ِريامٙ   

دلٕا ري ٔدل٦ٖٜٗآ دل  وٍّْٝ يٖاِريا دلٍريامىٚ درتمٗٙٗريٛ ٫لرييد  صىمٗريٛ دذتريٕدى       

ري ٍٔريم  وّرياً د ٠ٗريآ دلٍٍٕلريٛ صريَ وري٤ثي دذتريٕدى دلريٕا ري ٔلريي           وَ وٚىٌّٕا

تٚرياٖا  لريري٘  وَاى ويًٍٕ ٍمفًا وّٙأًًد وٍنن دلّٕدلري  دذتريااي لمسىمٗريٛ دذتٕدىٖريٛ     

وٖ ٖٛ ٔدٍيدِٗٙٗٛ; الٚٗٛ د٧تالٗي دل  ِساون وسّا ٌاٍّقفات ٌالا ٔيفيدٛ 

مريريٛري ٥ٔ راىاريريٛ وَريرييٜ٘ ٌِٖريرينري غريري  صريريا١ٌ ٌريرييمٔم دلفسريرين داّىمريريٛ لملريريٕٝ دلفاص   

ٍريريمٛ دجملّىريرييت دلريرينٔل٘ مُٔ دصٍّريرياى لريريري٘ دلّٕدًٌريريآ دلّْريري مٛري ٔدٙريريسًا ٌٗٚريريْ امريريْ 

لريري٬ىدمٚ دلْريريسٍٗٛ ٥ٔ ٜالريريٛ دلَريريقط دلّفاتىريريٛ صمريريٜ ٍٗاٍريرياِْ ٍٔٗاٍريريآ ٜ ٕوريريٛ  

دلٕلريريريا  دلٍٖريريرييلٛ صريريريَ ددتىريريرياِ ري ٔصريريريَ دلٚريريرياوا د٥ّ٘ىاصٗريريريٛ لٕريريريٕىٚ ل دٖريريرييري    

لريريري  ٍٍِّّريريريا لمّريريريٕد٣ً وريريرييت وٖريريريا     ٍٔمَريريريمٛ دلَٗاٍريريريآ د٥تّٖريريريامٖٛ دل اىٔٗريريريٛ د  

د٥تّٖريريام دليناريريال٘ ٔدلٖريريفٕٚ دلَٗاٍريريٗٛري ٔصريرينً دلّفاِّريريا لريريا ثٕمريريْ وريريَ صريرينٔدُ     

  ٍالي صمٜ وٖا  دلعٍلآ دلفَليٚ ٔدلف٦ٜا .

ااٌْ ٍٗاٍٛ لي  د٫ىدمٚ  امٙ ٖلاٌمّا ىمٚ لسن ىدلٚٛ لَٗاٍريآ دلفريي     

 وَ تٍن دللٕٝ دلَٗاٍٗٛ هدٓ دلٍفٕه ٔدلّهٔ .

وَمَرين د٧ٜريندٗ َٖري  ٌريِٕ ٚ وَّرياىصٛ َٖٔريما وَرياىدٓ فرياىٛ يارياى           ٔااُ

دلّٕتسريريآري دلريري  ىاّّريريا دللٗريريامدٓ دلَريري٤ٔلٛ صريريَ يمدىٚ دليٜمريريٛ د٥ٌّلالٗريريٛ ٔدليصريرياٚ  

 دلنٔلٗاري

درتعريرياُ دلَٗاٍريري٘  لريريري٘ ٕٔريرياىٓ حتَريريي صمريريٜ د٧ى  صمريريٜ غريري  وريريا َٜريريىْ      

ً دلفريريا١٘ 2014ٍريريٍّى   21ٔد٫ص٦وريري٘ دلياريري٘ري ل ريرياُ دذتريرينٗ د٧ٌريرييً ًلريريٌده   
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 .(1)ل ن د٧ايدت ٔدرتاى  لمسامٚ صمٜ ٜن ٕٔذ دلٍسٕٗ د٧مم٘ مجاه ٌٍسىي

ِٖفٗٛ لريا ٍِلريٜ   مبٕاٌٛ  ااٌْ نٌٖاى دهلل ٍلٕط ٍٕساٞ ٌٗنٍٍّى  21ٕٔٔىٚ  

ري نااْٜ ٌهِي نٔىدتّا ٔى٘ا ا د٧تٕٖاٞ; نٍيٚ دلْريٗك  دلٗىَلري٘ وَ ٌفٕه ٍسٕمٙ 

د ٚريٍٛ دلْريىالٗٛري ٔددتٍرييده    لريري٘  ِّٕا صٍن دهلل د٧ملي للنٓ صٍإي ٔوٖامى ت

دلسإريىٛ ٕريٍساٞري   لريري٘  ستََ ٌفو جبمرينٓ ٌسرين نُ فَريي وفريي ت٦صريْ دلسَري يٖٛ       

دلْريريٗك صٍريرين دجملٗريرين دلٌٌريريندٌ٘ ٍريريمي تمسّريريْ )٘اوسريريٛ د٫ميريرياُ( ِريريٕ د٩فريريي ٔغريريامى ِريريٕ  

دلَريسٕمٖٛري  لريري٘  ٔا٦ٌْ ٌسن وٍأّريآ ٌَريٗعٛ يىل و رياُ زتّريٕه تٍرين نُ ٖعّريي       

ِلمريريٗٗ ٍِريرياِّي صىريريا  لريريري٘ ٥ّٟٔريرييري ّٔريرييصْ  لريريري٘ ا ّريريٕٗل دللٍاٟريرين نٕريريٍْٝ ِْريري  

ااٌْ صمْٗ لهفؤد ٍٖٖيلُٕ صٍّا ٖٔلٍمُٕ صمٜ دللٕٝ ددتنٖنٚ ٥ ٍٗىا نٌٖرياى  

 دهلل.

ٔىغي ِٕتٗيت دللريٕٝ دلَٗاٍريٗٛ لٕٔٗلريٛ دلَريمي ٔدلْرييداٛ   َِّٝريَ د٧ٔٙريالري        

ٔظمريريْ د٧ًوريريٛ ِّٖريرياصن يىل نُ تريريّنً صٍنىٌريريْ وٍٖريريٕى ِريريامٙ ٔفالريرين ثريرياا )ىٟريريُٗ    

ٔ     ( دٍّلالّّٗىا; لّسٕمدلًٕىدٞ  ٗري  سىٌِٖرين وريَ ِ  د٧ًوريٛ دلَٗاٍريٗٛ يىل ٌلعريٛ دلٖريفي 

ٛ لرييد  ٍٗاٍري٘   لريري٘  دلري٦ٍم  ِٔرينفن   ريد٥ٌلَاً دلَٗاٍري٘ دللرياٟي   وريَ   ٚ٘نٖرين  ٕٔ٘لري

     ٖٕتفّا ي٥ يص٦ُ دليٖا  ٜيٌّا دلسنٔدٌٗٛ صمٜ دلٗىَ. دذتٕدىدٓ دلٕلٍٍٗ ٗٛ

 اٌؽسق األوظظ فـٍ رساعغ اذلُّٕخ األِسَىُخ 

دٌّلالٗريريٛ ِسٗريرين ِْريري ٗن ِٗ مريريٛ دلٍَريري    مبيٜمريريٛ  ميريرييدلريرييدَِ  ٗا  دلسريريال٘دلَريري

وٕريرين دلٖريريا دلْريريسٍٗٛ ٔىٍٔريريٗا    ًٔ ٥صريريٍا مٔلريريٗا وّسريرينمَٖري  دلريرينٔل٘ري دلّىٗريريٌ ٌريري 

يد٘رييت ِٗىٍريٛ دل٥ٕٖريآ دلّٝرينٚ صمريريٜ     ٌاىريا ّٖىٗريريٌ  د٥حتامٖريٛ ٔد٥حتريام د٧ٔىٌٔري٘ري    

دلمسريَ دلريوٙ يرييٙ صمريٜ     ٍعلٛ دلسيٌٗريٛ  د٧ٍٔط ٔدل ٔوٍعلٛ دلْي  دلنٔل٘دلٍعاً 

                                                      
 انتر صرري   ال    ريمر، متوفر ريلى الرا    (1)

http://www.yafa-news.net/archives/118500                 
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ٔلّٗريا   إٌّا وٍٍيت دلعاتريٛ شتاٙآ ٕٔيدصآ دلّْ ن ددتنٖنري نىْٙ وسعي 

 د٥ٍيدِٗٙٗٛ.دلٕد١ٌ ٔدلىيدٓ ٔدلٚاٖ  دلٍٝيٖٛ نِي 

ِريرياِ وُ. ىّْٖريرياىم.ٔصريريَ درتعريريٕط دلسيٖٚريريٛ لَريريّلٍن دلْريريي  د٧ٍٔريريط ٖلريريٕه     

( ُ ٛ    ىٟريٗ ٍٗسري٘ وريَ   ٍٍِرييت ٌْري ن ا   د٧ويٖ ري٘(: "يٌّريا   زتمريُ دلس٦تريآ درتاى٘ٗري

٥صريريٍا ٘ريرينم ٔتريريٕٝ ٌٔريريئً دلْريريي  د٧ٍٔريريط لريريري٘ ٌّاٖريريٛ صٖريريي د ٗىٍريريٛ د٧ويٖ ٗريريٛ 

ٌّريهٔ    ٍريّعن حتريّفغ  دل٥ٕٖريآ دلّٝرينٚ   ٔل ريَ  ٘نٖنٚ ٍِّالُ وَ ن٘رين دلّريهٔ ري   

 .(1)"ٝدلٍعلٛ وَ نٙ تٕٚ فاى٘ٗٛ نفيلري٘ نا  

صلَٗ ٍلٕط دلَٕلْٗٗري ٜٔيُ درتمٗٚ د٧ٔىل ختمْٖ دل٥ٕٖريآ دلّٝرينٚ وريَ    

ٛة يو دإىٖريريٛ ّٔريريسٕى ٌريريالّفٕ  ٘ينِريريا  صلريرين ٚ لٍّٗريرياًري ٍٔريريٗعي صمريريٜ ٍريريمٕاّا ٌٌصريري

دلْري٤ُٔ دلنٔلٗريٛ   لريري٘  صمٜ فٕ  وغاويدٓ صَري يٖٛ ٜٔريئُ فاى٘ٗريٛ ٔدلّرينفن     

نلغاٌَريريّاُ ٔريريي غريرئٌ لريريري٘ ٔيريريأً دلَريريٗامٚ دلٕاٍٗريريٛري ٔدصّىريريام دذتمريريٕه دلسَريري يٖٛ  

 دلسيد  دل  ٖسّ ِا ِاِ ٍٍَ ٌّاٖٛ دلسّن د٧ويٖ ٘. 

ٛ ِريريود دلٍّٕريرييت ٔ دلّىريرينم د٫و داريريٕىٙ يٌّريريال تريرينىدٓ دل٥ٕٖريريآ       ااٌريريْ ٌّٗٙريري 

دلّٝنٚ ٔدٌٍٍّدلّا دتّٖامًٖاري ٍِٔاو٘ وْاصي دلٍلىٛ ٔدلسندٞ  اري ٔدىِفال امفريٛ  

نلغاٌَّاُ ٔدلسيد  مبا ٖفٕ  تنىٚ د٥تّٖام د٧ويٖ ري٘ صمريٜ   لري٘ دٍّىيدى ٌلاّٟا 

    ُ درتاى٘ٗريريٛري  دلّٝىريرينري يٙريريالٛ يىل ٌِدٖريرين ٙريريٗ  دلْريريسَ د٧ويٖ ريري٘ وريريَ دذتريريئ

دلْريريي  لريريري٘ امريريّا صٕدوريرين ليٙريريْ صمريريٜ د٫مدىٚ د٧ويٖ ٗريريٛ ويد٘سريريٛ ٍٗاٍريريّّا       

دلسريرييد  لريريري٘ ٔىاّّريريا دلريري  في٘ريريْ ٌّريريا دل٥ٕٖريريآ دلّٝريرينٚ وريريَ    د٧ٍٔريريطري ٔدرتريري ٚ  

لريريري٘  عتلريري  وٖريرياذتّا   ُ د٥ٍريريّغ٦ه دلٍاّريريي لملريريٕٚ د٧ويٖ ٗريريٛ     ٔنلغاٌَريريّاُ ن

ِٔٚيىٓ اسّّا صمريٜ  ٖ ٘ري د٧وي ٌوَدللري٘ دلْي  يمواٛ لري٘ ٔ لْن ري دلٍعلٛ

ٍريمٕل ددتٍرينٙ د٧ويٖ ري٘    لريري٘  ضتٕ اٍ ري ٔوْاِن دلرينواى ٔدلرينواٞ ٔد ىٙٗريٛ    

                                                      

(  متريريريريريريريريريريريوفر ريلريريريريريريريريريريريى الريريريريريريريريريريريرا    )صر ريريريريريريريريريريرية  مرمريريريريريريريريريريريح الشريريريريريريريريريريرير  العريريريريريريريريريريريريب .الشةةةةةةةةةةةرد ا وسةةةةةةةةةةة  الجديةةةةةةةةةةةدريتشريريريريريريريريريريريارد.ا . هريريريريريريريريريريرياس،  (1)
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_mutabaat-23-01.htm                       
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دل  ٍِلمّا دلفٚاٟٗآ ٍٔٔاٟط دلٗنٖا ااٌْ ٍِٕيت مدٟيٚ دلٍلىريٛ ٔدلَريقط ٙرين    

 دلٕٕ٘م د٧ويٖ ٘ .

 ىٍٔريٗا  ٌريري )صريٕمٚ  دلٍٕريًٕ  وْريئصْ   دلئٍ٘ ٌِٕا دليُٟٗوَ ّ٘ٛ نفيٝ مَّ 

٥ٍريّريسريريريامٚ ٌفٕهِريريا دلَٗاٍريري٘ ٔد٥تريّريٖريريريامٙ ٔدلسَريري يٙ   ٍ (ري دل ريري دلْريريي  يىل

لريري٘  لٍريننٓ  ري "ِرينىظتٗاً  ٔوٌدملريٛ دل٥ٕٖريآ دلّٝرينٚ    دلْريي  د٧ٍٔريطري   وٍعلٛلري٘ 

دلٍعلريريٛري ٍٔريريسْ ل٦ٌٚريريىاً يىل وٍعىريريٛ دلريري٤ثي    لريريري٘ دلّفاصريرين دلَٗاٍريري٘ دلٍْريريط  

    ٕ ىٖٛ د٫ٍريري٦و٘ري ٔحتالفريريْ وريرييت دلريرينٔه دلساىٙريريٛ لَٗاٍريريٛ دل٥ٕٖريريآ دلّٝريرينٚ اَريري

ٔيٖيدُري ٔدتيٌْ وَ مٔه ٜمٗفٛ لم٥ٕٖريآ دلّٝرينٚ اىٖريي. اىريا نصريامٓ ىٍٔريٗا       

ٛ   لري٘ ٕٔ٘مِا دلسَ يٙ   ;ٍٕىٖٛ ٔيٖيدُ ٔلٍٗٗاري ٔدلٗآ دلنٔلٗريٛ ٔد٫تمٗىٗريٛ دلليٍٖري

لريريّ  نٍريريريٕد  لريريري٘ ٔصتٝريريْ ىٍٔريريٗا  ريِمريريا دلٍعلريريٛلريريري٘ ٌّٝيٖريريا نٍريريعٕ ا دلٍٝريرييٙ 

 ريئٍريريريٗٛ ٌهٍريريريساى ٍِالَريريريٗٛدلْريريريي  د٧ٍٔريريريط ل٨ٍريريريمٝٛ ٔدلٍٚريريرياٟيت دللريريريري٘ ٘نٖريريرينٚ 

ّٜٔريٜ وريرييت يٍريرييدٟٗن. ٔٔتفريريْ ىٍٔريريٗا يىل   ريوريرييت دلَريريسٕمٖٛ ٔيٖريرييدُ ٍٔريريٕىٖٛ فٖٕٕرياً 

ٜيٌريريْ ٙريرين دلٍّعٗىريريآ د٫ىِاٌٗريريٛري وريريَ ن٘ريرين ِريريهوا     لريريري٘ ٘اٌريريَ دلٍعريرياً دلَريريٕىٙ  

 . (1)"وٍٗاٞ ايإِ دلَٕىٙلري٘ وٖاذتّا 

آ ويت ٍِٕيت ٜنٚ دلٖيدل ٌسرين دذترييُ دلٍرياىمٚ ٌريا دل٥ٕٖري      -دلٖا ِ٘ د٧فيٝ 

دلّٝريرينٚ د٧ويٖ ٗريريٛ ٔدلٖريريا ِٔياٗريريٌ د٥ٍريرييدِٗٙٗٛ د٧ويٖ ٗريريٛ ددتنٖريرينٚ صمريريٜ    

ٌاِريريريْ ِيِفريريرييت نٕريريريٕدٓ ٕريريريٍٗٗٛ لّٗريريريا ٌٚريريريئىٚ وغريريريامىٚ   -دلٖريريريا ٌّريريرينت ِعٕٖلّريريريا 

دلَٗاٍريريريٛ درتاى٘ٗريريريٛ لريريري٦ٍمِي ويٌريريرييت دذتٗريريريام دلَريريريملري ٔوٌدملريريريٛ نويٖ ريريريا صمريريريٜ  

ٖ دلٍاٜريريوٕتسّريريا الريريٕٚ ٜٔٗريرينٚ وّٗىٍريريٛ صمريريٜ دلْريريي  د٧ٍٔريريطري ل ىريريا ٖسّلريرين        

ُ )دلٖٗ   ٜا٘ريٛ ومٝريٛ ٥ٍريّ ىاه دلّٝريٕه وريَ      لريري٘  دلٖريا نٙريْٝ   ( ل٘ ٔٙ ِٗريا

ٍِٔا ٍٍٖغ٘ نُ ِمسَ دلنٌمٕواٍٗٛ دلٖريٍٗٗٛ مٔىًد  ; تٕٚ يتمٗىٗٛ وٍٕٖٗٛ يىل تٕٚ صالٗٛ

                                                      

النعةةةتقبل سريريرييية افسريريرييي، السياسريريرية الرريريريييية سريريرياه األزمريريرية السريريريورية  هريريريي صعكريريري  حتريريريوالا اسريريري اصي ية جديريريريدل يف اؤيطقريريرية ،  (1)
 .02، ص6110(، 441، العدد )العربي



 ممبربت تفسيريت نعبصفت انذزو أو استعبدة انىفىذ؟إعبدة انشرعيت 

15 

ٖ فرين د٥ٌّلرياه    ريلّْ ٗن منريط ٍٗاٍري٘ ٔمٌمٕواٍري٘ ٘نٖرين     ;٧فو ًواً دلٍامىٚ

 وٍعلريٛ دلْريي  د٧ٍٔريط   لري٘ ٌّعاى وَ د٥ٍّٙاٌٛ دلَمٍٗٛ دلنٌمٕواٍٗٛ ٍٔٗاٍٛ د٥

 ٛ  ِٔسريريرينٖن دلريريريّف  ري ٌريريريٍسل دللٗريريرياً ممريريريا َٖريريريّمًٌ ;يىل دٍريريريّٙاٌٛ نإريريريي يظتاٌٗريريري

 .(1)دلَٗاٍآ

دلٍعلريٛري ٥ مي ريَ َٜريي نٙ ومريذ     لري٘ يٖيدُ ليْٙ ٌفَّا تٕٚ يتمٗىٗٛ وّىٛ 

نٔ تٚٗٛ ٌسٗنًد صٍّاري ِٔود َلريي٭  صمريٜ د٫مدىٚ د٧ويٖ ٗريٛ ي٘رييدٞ ِسرين٦ٖٓ صمريٜ       

ٞا ٜمفا٣ِريا       فاىاٛ ص٦تا ِّا د٫تمٗىٗٛ ٔمنريط ص٦تاِّريا ٌالفرياصما د٫تمريٗىاري ٍريٕد

 دلّلمٗنُٖٕ نٔ نصند٣ِا دلّلمٗنُٖٕ.

د٫مدىٚ د٧ويٖ ٗريريريريٛ  ٜا٘ريريريريٛنوريريريرياً ِريريريريوٓ دذتلريريريرياٟ  ٔدلّٝريريريري٥ٕٓ ٕريريريرياى ٔدٙريريريريًٝا 

ٜ   ٘نٖرينٚ َِريّٕصَ ِريوٓ دلريّغ دٓري    ٥ٍيدِٗٙٗٛ  لمٝفرياظ  ٔدّريٍعَ   ٍٔريٗ ُٕ صمري

دلنٌمٕواٍريٗٛ نإريي وريَ دصّىامِريا صمريٜ      د٥صّىام ٌْ ن نا  صمٜ صمٜ ٔٙسّا 

ً( يص٦ٌريًا صريَ   2009ٌٖٕٗريٕ  ) دللاِيٚلري٘ نٌٔاوا  ٔااُ فعاُ ريدللٕٝ دلسَ يٖٛ

ُ )وَّْريرياىٚ د٧وريريَ دللريريٕو٘ د٧ويٖ ريري٘   ِريريوٓ دليغٍريريٛ د٧ويٖ ٗريريٛ;   ( ٍريريًٕدُ ىدٖريري

دلْريي   لريري٘  يُ ِنت دليُٟٗ ِٕ يٍَ نُ ٍِّميت د٧ٜندٗ تالْ ٌٖيدٜٛ نإي: "

 .(2)ْ"اىا ااٌْ صمْٗ دذتاه ويت دلي٣ٍاٞ تٍم لٍاد٧ٍٔط ان نٍ٘نٚ نصىا

لريًٕ صمريٜ يصريامٚ ٕريٗاغٛ ِْٔري ٗن دلْريي        ٚ ِنٖرين ٛ ددتاٗد٧و  د٥ٍيدِٗٙٗٛ

مبسٍريريٜ دلٗريرين يىل يظتريريام َِريريٕٖٛ  ٍريريْ;د٧ٍٔريريط ٌعيٖلريريٛ ٘نٖريرينٚري ٔلريريُٗ د٥ٌَريريٝاُ و 

وسٍٗريٛ ِيِ ريٌ صمريريٜ تاصرينٚ ختفٗريذ مى٘ريريٛ د٥طترييدط دلّرينفم٘ ٔلريري  دلريٍىط دلريريوٙ        

  ْ  ٔد٥ٌّلريرياه يىل منريريط نإريريي ٘ريرينٔٝ ظتسريرين وٗريريٌدُ دلريرييٌ  وريريا٦ًٟ      ;اريرياُ ظتريرييٙ ٌريري

                                                      

   متوفر ريلى الرا   مجلة العياسية الدوليةمي، التوج اا الرييية ساه الشر  األوس   عد الاوراا، نادية  ل (1)
 http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2701.aspx 
    متوفر ريلى الرا   القيد ا مريكي: احتناالت بروز قياةة إقلينية في الشرد ا وس أمحد الكاصب،  (6)

 http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/4936.aspx 
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 .(1)لٖا  دلعيت د٧و ا٘ ٍٖٔسنٓ صَ دلغاىً

ٓ ف٦ٕٛ  ٛ  دل٥ّٕٝٓ ٔد٧ٜندٗ يتمٗىًا ٔصالًٗا نمٓ يىل فم  تٍاصريا ٌريا   نٍاٍريٗ

ٝ لريريري٘ نٍٔريرياط و٤ٍَريريآ ٕريريٍاصٛ دللريرييدى    ِّسمريري  ٌالْريريي  د٧ٍٔريريط   دلريرينٔه دل ريري 

 نِىّا:  

 -وٍّريا   وّريي  ٘ريٌٞ  نٔ -ٍٔاط و٤ٍَآ ٍٕاصٛ دلليدى ٍِاو٘ دللٍاصٛ ٌا ن -1

وٍعلريريٛ دلْريريي   لريريري٘  د٥ٍريريّليدى نُ" و٤مدِريريا:ري دل ريري ٝ دلريرينٔه ِريريوٓلريريري٘ 

 د٧ٍٔط ٥ ّٖٝل  ٌنُٔ يٖيدُ". 

لريري٘  ُ دليِاُ صمٜ تنىٚ دذتمفاٞ دلّلمٗنَٖ درتمٗٙٗا ٔدلسيُ لٕٜنِيري ن -2

  ٖسريريرين  لريريريٛد٧ًوريريريآ دلَريريافٍٛ دلريريري  ِسريريريٚ ٌّريريا دلٍع   ٛمدىٚ دلٍعلريريٛ ِّٔنٟريريري ي

 .(2)زتنًٖا

 اإلَساين  - ارفبق ٌىشاْ واٌزمبزة اٌغسيب

  ٌ وَ دٌعريري٦  صإريريفٛ دذتريريًٌ صمريريٜ دلريريٗىَ صْريريٗٛ   دِريرين ِريري٘ ستريريغ ٕريرينلٛ نُ ّٖريري

 5واىِ دلاٙ٘ري ويت دٌع٦  ٕ٘لٛ داامٔآ د٫ٖيدٌٗٛ ويت زتىٕصريٛ )  26درتىُٗ 

 لريريريري٘ونٍٖريريريٛ لريريريًٕدُ دلََٕٖريريرييٖٛ ٔدلريريري  دٌّّريريريْ ٌّٕتٗريريرييت دِفريريريا  ياريريرياىٙ      لريريريري٘ ( 1 +

2/4/2015ً. 

ِريري٘ ِندصٗاِريريْ  د٫تمٗىريريٗا؟ ٔوريرياٖسريري  لمفريرياصما د٥ِفريريا ؟ ٔوريرياهد نِىٗريريٛ ِريريود وريريا 

 وٍعلٛ دلْي  د٧ٍٔط؟ لري٘ ٔدٌس اٍاِْ صمٜ دلٖيدل ددتٍٕٗٗاٍ٘ 

"دلٌلريريريريٌده ( ٕٔريريريريذ د٥ِفريريريريا  ٌريريريريري  ليٖريريريرينواُ)ِٕوريريريرياِ  د٧ويٖ ريريريري٘فريريريريري٘ دلٖٝ 

 اٍ٘"ريددتٍٕٗٗ

يٖيدٌريري٘ صمريريٜ دلٍعلريريٛ تريرين   -مٔلريري٘  -ُ ِريريهٔ دٓ دِفريريا  نو اريري٘ ًلريري - ٔثَريريٍْ -

                                                      

   متوفر ريلى الرا   أميركا والشرد ا وس .. م  يغّير م  غازي دمحا .  (1)
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinion  

 ، دراسة غ  ميشورل.النشكالت العييصة النهدةة الستقرار الننطقةمط ر لقما ،  (6)
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 ;يصريامٚ ِيِٗريَ دلْريي  د٧ٍٔريط    لريري٘  ِفٕ  ٔتيت ااوَ مٖفٗن ٔدلٕٕىٚ د٫ٖيدٌٗٛ وسريًا  

ٌسعالٛ ٍٗاٍٗٛ ٍٗ ُٕ لْ ِندصٗآ اريٍ ٚ صمريٜ دلّٕدًٌريآ د٫تمٗىٗريٛ     يلا٥ِفا  

يصريريريامٚ ٕريريريٗاغٛ دلٍعلريريريٛ َِٔريريريٗٗن فاىاريريريٛ دلّٝالفريريريآ   لريريريري٘ ٔدلمفريريريآ دلَريريريافٍٛري ٔ

 ال.دلَٗاٍٗٛ ٔصمٜ زتىن د٧ٔٙ

وريريَ غريري    نمٓستٖريريمّّا لريريري٘ ً 2003دلّٝريري٥ٕٓ د٫تمٗىٗريريٛ وٍريريو ٍريريلٕط ٌغريريندم    

ُ  يىل تٖن ٛ  ٌِدٖن دلٍفٕه د٫ٖيدٌ٘ري ٌٌٔغْ يٖرييد ً  إىٖٕري  يه دلسرييد ري لريري٘   لمٍعريا

٘  دلعرييت  ِٕ ا٘د٦ّٜ٥ه د٧و  حتْ ٍلٕاْ ّٜٜسيد  دل ظن  دلٕٜٗرين  دلسيٌري

ٛ لريري٘   ُ  وساملري ٝ  ِريٕدً ٞ  ٔريي ُري يٖرييد  ورييت  دللريٕ ٘ د٥ٜري٦ّه د٧  ٘ريا  دلٍمرين   ريود  و اري

ْ ٘ د٫ٖيدٌري  دلٍفريٕه  ٔثرينم  دلسيٌري٘ري  ْ  يلٗري ْ  د٥ٜري٦ّه  ِريود  ظري٦ه  حتري َ  لٗقي٘ري  وري

 . (1)يد٫تمٗلري٘  دلّٗىَ دلعيت ن يٖيدُ٘س وا ثاواا دلساملٛ

َِرييٖيت  دلرينٔه دلغيٌٗريٛ صمريٜ    ملمريْ  لي  ٌفَّا تريٕٚ يتمٗىٗريٛري   لري٘ صتاا يٖيدُ 

ِريٕٛ  ٔري ٔوٖرياذتّا ّّريا    ى٣ٖدلَٗاٍريٛ ٔلري  لري٘ ٕٗاغٛ نٍ٘نٚ ِود دلّٕٝه دلَّٙن 

 هلا ٌّٕتٗيت دِفا  لًٕدُ دلٍٕٔٙ.

ًٌٖيدُ تريٕٚ  غيٌ٘ دصيدت  دلٍٕٔٙ ّٖسنٝ إٌْ دِفاتًا ِلًٍٗا ستًٚا لّٕ د٥ِفا 

مبريا  ِيَِٗ نٔٙال د٫تمٗيري ٔيمدىٚ دلمفريآ دلَريافٍٛ   لري٘ ّٔيٖ ًا نٍاًٍٗا  رئٌٕٖٛ

َ  ٔعتلريري   ريريا   ريٍٕٗاٍريريٖ٘ٗسعريريي وريريَ ٌفٕهِريريا ددت   دلَٗاٍريريٗٛ  مجمريريٛ وريريَ دل اٍريري

درتئٛ وريَ تفريٗ دلسٌلريٛ دلنٔلٗريٛ     لري٘ َِاصنِا  رئد٥تّٖامٖٛ د٫تمٗىٗٛ ٔدلنٔلٗٛ

ددتمٗريرين دلريريوٙ ظريريّن لسلريريٕم ٖس ريريي دلس٦تريريآ ٌريريا يٖريرييدُ  ِٔريريؤَٖ دلفريريئ  صمّٗريرياري 

 غيُ.ٔدل٥ٕٖآ دلّٝنٚ ٔدل

ُ ىلريرييت دلسلٌٕريريآ د٥تّٖريريامٖٛ ٔيلغريرياٞ دذتعريريي صمريريٜ دلٖريرييت دلياريريٌٙ     ناىريريا 

دلَىاا ٫ٖيدُ ٌالسٕمٚ يىل دلٍعاً دلريال٘ دلسريال٘ مبريا ْٖريىن     ٔٗٛ ٔصمٜ ٍٕتّا دلٍفع

د٥ٍريريّٕىاىدٓ درتاى٘ٗريريٛ دلٍاّريرييٚ لّّريرينل  يىل    دلٖريرييلٗٛ ٔصريريٕمٚ االريريٛ دلسىمٗريريآ  

                                                      

 .0، صقمرجع سابندول  "اليم   عد العاصفة"،  (1)
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يٖيدُ مبا لّٗا دٍّٕىاىدٓ ّياآ دلٍفط د٧ٍٍّ٘ٗٛ ّٔريياآ يٌّرياٛ دلَريٗاىدٓري    

دّٜٗرياا٘   مصي -ٌٗٛ د٫ٖيدِعٕٖي دلٍٖاصٛ لري٘ دٍّسامٚ و اٌّّا لري٘ ٔدل  ِيغَ 

 (100)ومٗاى م٥ٔى نويٖ ري٘ري ٔارياُ ٖفريٕ      62ضتٕ  دلٍٍا دلياٌٙ دلٍالا ٜالًٗا

ٔوَ ّهُ هلا نُ ٖٕلي دلنصي ٔدذتىاٖريٛ لمٍلرين دلريٕا      ;ومٗاى م٥ٔى تٍن دلسلٌٕآ

نلريريريذ  (12)ٔدٍريريريّسامٚ تٗىّريريريْ دلَريريرياٌلٛري ٜٗريريريٖ اريريرياُ دلريريرين٥ٔى د٧و اريريري٘ ٖسريريريامه  

 .(1)ىٖاه

   حتىالد ػبصفخ ِىاعهخفـٍ  اٌعؼىدَخ 

تٍن صإفٛ دذتًٌ ااٌْ دلَسٕمٖٛ ثريي مبيٜمريٛ وفٖريمٗٛ وريَ دلّٝري٥ٕٓ صمريٜ       

دلَريّٕٝ دلريندفم٘ ٔد٫تمٗىري٘ري ِريٌٓ ىارياٌٟ ٜ ريي وه ٍريسٕم دل٦ٕٔريٛ: دلِٕاٌٗريريٛري         

ْ  لهويٖ ريا  دلٍفطري نويٖ ريا;  ْ  ٌاِري ٛ  ّريٍ َ  وٍفٖريم ٍِٔريٕط   د٧ٍٔريط;  دلْريي   صري

ٙ  دلريٍفط  ٍريسي  ٓ  وسعريي  ٖريٕلري  دلريو ٛ  صاٟريند ٔ تٖريٕى دلريٍىط    ٖٛدلَريسٕم  دذت ٕوري

 ٙ ٛ     دللرينٖي  د٥تّٖريام َ  ٌريآ صرياًٌ٘د صريَ يصاّري  د٫ٌّا٘ٗريٛ;  ٔصرينٖي  وّ ريأري  ّريس

َ  دلع٦وريٗا  ورييت  ٔدلّٝريالذ  ُ  ِّنٖريندٓ; اريٌّٕي   ظتمري  ٍريٍندً  لمّٙريامٖا  ٖريٕلرئ

ٛ  نواً ي٦ٕٜآ ّٜٜ صلٍٛ ٧ٌّٔي ٌإِد ْٖ مُٕ ل يًٖاري ٛ  دّ٘ىاصٗري  وّٕدٙريس

ٞ  دلٍفط صَ دل٦ٍم لفعي ستألٛ نٙ وَ ًٌ٘ٞد ِ ُٕ نُ ٌّن وَ ٥  دتّٖريام  ٌٍٔريا

 . (2)يٌّا٘ٗٛ نإي

وّسرينم   ٘نٖرين صال٘  ِْ ٗن ٌعا٫ًصامٚ ٍٗا  ويٜمٛ دٌّلالٗٛ لري٘ ٜنٗ ِود 

  ٓ ٔ  دليٌٗرييت  د٧تعاُري ٔٔٙيت يتمٗى٘ وٚعيُ صلٗريَ ٔريٕىد ِف ريا مٔه   دلسيٌري٘ري 

ٍٔريريٕىٖاري ِٔيد٘ريرييت دلريرينٔى دلٖريرييٙري ٔدٌَريريٝاُ تريريٕدٓ       دلسريرييد  وٕريرينيتمٗىٗريريٛ تٕٖريريٛ  

                                                      

، مرمريريح الدراسريرياا االسريري اصي ية، التةةداعيات االسةةتراتيجية التفةةاد النةةار النةةيون بةةي  نهةةرا  ووا ةةنط مياريريا  ميريريا ي،  (1)
      متوفر ريلى الرا 6110جامعة مر الء، 

 http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/info-icon 
  نقريالً ريري  مقا لرية أجر ريا 102 ، ص6112(. 440، العريدد )مجلةة النعةتقبل العربةيأم  شا  ريلريى ري لرية مري  أمريره،  (6)

 االيكوميس  مل حممد    سلما . 

http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/326-2015-04-15-05-57-51
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٘  - يٖيدٌ٘ ويٖ ٗٛ وَ دلسيد  ٔنلغاٌَّاُري ِٔلاىُد٦ّٜ٥ه د٧ ٔغيٌري٘   نويٖ ري

 دلٍعلريٛري ٔلرييد  يتمٗىري٘ َِّرياٌ  دللريٕٝ د٫تمٗىٗريٛ صمريٜ وم٠ريْري        لريري٘  نام  ٖن يٖرييدُ  

دلريٗىَ ٌَريلٕط وفريي نٔىد  دلَريسٕمٖٛري ٔ     لري٘  ٜنٗ دلوٙ دلَٗاٍ٘ دلّٕٝه ٔنف ًد

ٕه ا٦ٟرييت دلمٙرياُ   حتٕه نٌٖاى دهلل لاص٦ً ىًَٟٗاري ٍٔٗعيِّي صمٜ ٕريٍساٞري ٕٔٔري  

 دلْسٍٗٛ يىل وْاىت ٌاُ دلٍنُ ٔصنُ ٌسن ِئُ صٍنىٌْ وٍٖٕى. 

ّٙريأً دل٤ّرييدٓ   ّمى٘ٛ دٍّْساى درتعي لنٝ دليٖريا  ل  ْىلس ًٛلٌدلٗ ٓحت٥ٕ

ّريري ن حتياريريآ ِٖريريسٗنٖٛ َِريرياٌ  دلٌوريرياُ لٕدّ٘ريريٛ  لريريري٘ ري صٍّريرييٓ صٍّريريا دذتىريرييدٞ

يِريا ٘ريينٚ ااٌريْ    دلٕٙيت د٫تمٗىري٘ دلريوٙ نٕريٍ  ٖسىرين لغري  ٕرياذتّاري ٔلسرين نإ       

ُ  دصإريريفٛ دذتريريًٌ  د٫تمٗىريري٘ دلقّريرينري   لريري  نتريرينوْ صمّٗريريا دلَريريسٕمٖٛ ٫صريريامٚ دلّريريٕدً

ري -اىريريا ِّٖريريٕىٓ  - درتريرياى٘٘ دلّّنٖريرين وريريَ تريرينى ٌهتريرين ّٖىٗريريٌ يتمٗىريري٘ ٔفمريري  ياريرياى

 دلنٔل٘. دلٍَ لري٘  وّىٌٗٚ و اٌٛ ٔدذتٖٕه صمٜ

 اٌؼاللبد األِسَىُخ اٌعؼىدَخ  

ٔلريٛ دلغرييُ ٌا٥صّىريام صمّٗريا اٝمٗريريذ     ُ تملريٛري وريريَ ن ِّمريٍُ دلَريسٕمٖٛ وْرياصي    

ُ     دٍيدِٗٙ٘ ٛ لريري٘   ٔٔاٗن ٜٖرييٙ ميٕرين وٖريا  دلغريي ترين دِّريٌٓ ٌسرين    ري دلٍعلري

َ   لريريري٘  ريدلٍعلريريٛلريريري٘ د ريريٌدٟي دلّّالٗريريٛ لْريرياىٖسّا     ريدلسريرييد  ٔلٍٍريرياُ ٍٔريريٕىٖا ٔدلريريٗى

وٗرين افريٛ دلّريٕدًُ ددتٍٕٗٗاٍري٘ لٖريا  ِغمرين دلٍفريٕه        ولاٌرين  لري٘ ِٔيد٘يت ٌفٕهِا 

لسيد  وَ وساملٛ دلّٕدًُ د٫تمٗىٗٛ ٔحتٕلريْ وريَ ٜرياٌ٘ ٕرين يىل     د٫ٖيدٌ٘ري ٔفئٛ د

 وٍعلٛ َٔٔ لمٍفٕه د٫ٖيدٌ٘.

اريين ٌريٕل   ري 2009ًٔدّريٍعَ دلسرياً   لريري٘  يىل دلَريمعٛ   (ٌرياىدل نٌٔاوريا  )وٍو ٕسٕم 

لالىم ريريٛ دلسيٌٗريريٛ دلَريريسٕمٖٛ   ريد٧و اريري٘ - دلّٝريريالذ دلَريريسٕمٙوريريَ دلفّريريٕى صمريريٜ  

ٖ ريري٘ نمدى ظّريرييٓ  ريرييري ِٔريريّّي يمدىٚ    ٔوسّريريا مٔه درتمريريٗٚ ِسّلريرين نُ دذتمٗريريذ د٧وي   

نٌٔاوا ٌا٧ٌاٌٗريٛ ٔياِرين وٖرياذتّي ٔدلٍّٖرين صريَ ِسّريندٓ دذتىاٖريٛ د٧وٍٗريٛ لرينٔه          

ٔد٥ٌَٝاُ وَ دلسرييد ري   دلَٕىٖٛري ٌا٧ًوٛ وئىًد دلسيٌ٘( )دليٌٗيتٌندٖٛ وَ رتمٗٚ 
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 -درتٖريًٕ دلّرياىغتٗا لمىىم ريٛ     -دلريٗىَ  لريري٘  ٕٔسٕم صتريي نٌٖرياى دهلل دذترئٕٗا    

ٔااُ د٥ِفريا    .٘ٛ دل  اينٓ صمٜ دلس٦تٛ د٫ٖيدٌٗٛ دلغيٌٗٛ ٔد٧ويٖ ٗٛٔد٥ٌفيد

 ٌعرييٚ لريري٘   ٔدذتريام  دلسىٗ  دلّغ  صمٜ مل٦ًٗ 2015ًدلٍٕٔٙ ٌا يٖيدُ ٔدلغيُ دلساً 

 هلريا  د٧و ا٘ري- دلَسٕمٙ دلّٝالذ اٍٗسٛ ِسن   ثٖٗ دلٍعلٛري يىل ٔدٍّعَ

ٞ  فري٦ه  1945ً دلساًلري٘  إٍَٖ٘( )دِفاتٗٛ وٍو دلىّن ٙ  دلْريّ   دلملريا  مجرييت  دلريو

مٙ دل٤ٍريريُ صٍريرين دلسٌٖريريٌ دلَريريسٕ دلمريريا وريرييت )نٌٌّٖريريأى( د٧ٍريريٍ  د٧و اريري٘ دلريرييُٟٗ

 ٜا ريريريا صمريريريٜ دلٖريريرييٖٛري دلريريرييٚ دلريريريٍٝ دٓلريريريري٘ )إٍَٖريريري٘( صمريريريٜ ظّريريريي دلٍاى٘ريريريٛ   

 .(1)دلَاٌلٛ

   ٛ  دلْريريرييا٘ لسريريريَ مٔىلريريريري٘  ٔصمريريريٜ وريريريا ٍٖريريرينٔري   ٖسريريرين لريريرينٝ د٧ويٖ ريريرياُ ىغٍريريري

 دلٍعلريٛ ٌرين٥ً  لريري٘  ضتريٕ دلّٝريٕه يىل لسريَ مٔىم وَرياصن      ٘رينٖاً ٖٔف ئُ  د٫تمٗى٘ري

ٖسريري  نُ ِٕاريرين وّىريريٛ لريريي  ٌفريريٕه      دلٍاّريرييري مبريريا دللٗريريامٙ ٔدلّريرينفن   وريريَ دلريرينٔى 

ِٔريريوٓ دلف ريرييٚ ااٌريريْ وريريَ   ري دل٥ٕٖريريآ دلّٝريرينٚ للريريٕٝ يتمٗىٗريريٛ ٔٔاريري٦ٞ ستمريريٗا   

 ليٖريرينواُ( ِٕوريرياِ)ولاٌمّريريْ وريرييت لريريري٘  نٌٔاوريرياٙريريىَ د٧ّريريٗاٞ دلريري  ايّٜريريا دلريرييُٟٗ 

ٕدى دلريوٙ نىٖرين دللٗرياً ٌريْ ورييت دلرينٔه درتمٗٙٗريٛ ّٖٚريىَ ن٥ًٔ ٔتٍرين ارين           "دذت ٖلٕه:

ٓح ملاصٗٛ نلٚن ٔنٌريا نىغريَ    ّ٘ٞ د٫٘اٌٛ صمٜ ٤ٍده اٗذ مي َ  ي ٌٍاٞ تنىد

٘م نإي مما ِٕ دلٕٙيت صمٗريْ  لري٘  ى٣ٖٛ اٗفٗٛ دلٕٕٕه  ود دلّسأُ ٌْ ن ىا

ُ نإريريي ٔلريريٛ ٌٍريرياٞ يو اٌريرياِّي ثٗريريٖ ٖ ٌٕريريٕلريريري٘ د٩ُ. ٔمي ريَ نٖٚريريًا دلَريرياصنٚ  

 .(2)"ٌلنىِّي صمٜ ملاٖٛ نٌفَّي وَ دلسنٔدُ درتاى٘٘

ٔنإريريريي وريريريا ٖلمريريري  دلَريريريسٕمٖٛ نُ ِّٗريريري١ د٧ٜريريريندٗ ٫صريريريامٚ يٜٗريريرياٞ دٍريريرييدِٗٙٗٛ       

دلياٗريريريريٌِا دلّريريريريٕنوا دلريريريري  دٌّّّّٙريريريريا يمدىٚ دلريريريرييُٟٗ د٧ويٖ ريريريري٘ ٌٗ َريريريريُٕري  

ٟن َّٖٔفٌِا ل يٚ نُ ِسٕم ٜمٗفًا وَ دلنى٘ٛ دلٕاٌٗٛري َِٔسٜ ٜالًٗا ٌ ن دلٍٕا

                                                      

 .002 ، ص6111، دار الفارايب،، )صر ة    ي ال ام (،   واتاريخ العربية الععيةية( فاسيلييا، 1)
(2)http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0MX03K20150406 
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يصريامٚ دلس٦تريٛ يىل    ٛوٍّريا ستألري  (1)لّٖٝٗ  د٥ف٦ّه ٔوٍيت ِعٕى د٧ٔٙال نإرييري 

غريريرييدٞ دل٥ٕٖريريريآ دلّٝريريرينٚ ٌالسريريرينٔه صريريريَ دٍريريرييدِّّٗٙٗا ددتنٖريريرينٚ   يٍريريرياٌ  مل٠ّريريرياري ٔ

ٌّقفٗذ مى٘ٛ د٥طتيدط دلٍاّيري ٔتن ص  د٧و  دلَسٕمٙ ستىن ٌَ ٍمىاُ صريَ  

ٜ  ولاٌمّْ ورييت )د٫ٖ ٌٕٕوَٗريْ( ٌل  لري٘ ِوٓ دليغٍٛ  ٓ  ٕلريْ "صمري  نُ دلّّٝرينٚ  دل٥ٕٖريا

ْ  لريري٘   ٔدٜرين  دلرييتي  نٌّريا  ِرينىل  َ  دلّٖريّيت  لريٌدً صمّٗريا   دلسريا ري ٔنٌري هلرياري   مبٕ٘ري

ّٙمْ ٔامرىا ٕ  دلٍعلٛ يىل دلسٕمٚلري٘  نويٖ ا ص ٘  ٌّرينفن  ٔلري  ارياُ هلريا   وٗريندٌ

 .(2)نلٚن"

ٕٕدٓ درتمٗٙٗٛ دلري   ِيِفيت د٧ٔايم لسنم صمٜ وا ٖسّلنٌْٔ فو٥ًٌا نويٖ ًٗا 

صمريٜ   ٘ٔوغريامىٚ د٥صّىريام دل مري    ريإريي دٍريّل٦لٗٛ  نٍٗاٍآ  ٔىٚ ٍِ ٍِامٙ ٌٚي

يفيدّ٘ي وَ وساملٛ دلّٕدًٌريآ  لري٘ درتٗاى ٍاِي  د٧و اٗٛري لّوددلعمٛ د٧وٍٗٛ 

ٔدلّٝريريٕه لمريريودٓ دليَٟٗريريٗٛ دلفاصمريريٛ  ُ َِريريّفيم ٌالساملريريٛريند٫تمٗىٗريريٛ ٍٔريريّن ٫ٖريرييدُ 

   (3).ٔوغامىٚ وْاصي دلّّنٖن دلَّىي"

ِسن وَ وٖامٖ  ِريوٓ دلَٗاٍريٛ ٌسرين نُ لْريمْ ّ٘ريٕم دلَريسٕمٖٛ       صإفٛ دذتًٌ 

ٞا         لريري٘  ذتٖ دل٥ٕٖآ دلّٝنٚ صمريٜ دلّرينفن دلٍاّريي ٌّٕ٘ٗريْ ٙرييٌٛ صَري يٖٛ ٍريٕد

لريري٘  دلٗىَري لّ٘   ِسن ىدغٍٛ ٌالّنفن دلٍاّرييري ٥ٔ ِيٖرين نُ ِلريًٕ    لري٘ ٍٕىٖا نٔ 

هدٓ دلٕتريْ  لريري٘  ِٔوٓ دلفيٚ ٌالودٓ ٌسىن ٖفَن يثاً د٥ِفا  دلٍّرياٟ٘ ورييت يٖرييدُ;    

 د٥ٍريرييدٍِٗٙٗٛريٗا   لريري٘  ِيٖرين اىهٌريٛ ٜمفاّٟريا دلّلمٗرينَٖ; ل اٌريْ ِريوٓ دلَّريٕٖٛ        

ِريريا  ٣ثٗريريٖ ّٖٝىريرين ٜمفا   ;ّلاٍريريي د٧صٍريرياٞ ًِٕٖٔريرييت د٧مٔدى   ٌد٧ويٖ ٗريريٛ ددتنٖريرينٚ  

ويت دلٌّدوّريا ٌّلرينٖي   ُ ختٕ  نويٖ ا ٜئٌّي وٍاّيٚ ن ُعئّو٤َٔلّّٗي ٥ٔ ٍٖ

                                                      

(، 440، العريريريدد )مجلةةةة النعةةةتقبل العربةةةيريفريريرياال وريريرياال، اؤملكريريرية العر يريريرية السريريريعودية  دسريريريائ  القرريريرير يف مر لريريرية انتقاليريريرية،  (1)
 .140 ، ص6112

 ذمره.أم  شا  ريلى ري لة م  أمره، مرجل س ع  6))
، اؤرمريريريح العريريريريب لألحبريريريا  ودراسريريرية السياسريريرياا، الدو ريريرية نةةةدوة: االتفةةةاد النةةةيون اليرانةةةي وتداعياتةةةو القلينيةةةة والدوليةةةة (0)

 .11 ، ص6110
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 ٛ ِٕٔل  دلغعاٞ دلنٔل٘ ٕٔفلآ دل٦َا.  االٛ دل٦َّّٗٓ دلمَّٕ٘ٗٛ ٔدلَٗاٍٗ

 "cnn" ولاٌمريريريٛ وريريرييتلريريريري٘ صريريريامه ددتريريٍ   ٔصريريَ اٍٗسريريريٛ دلريريرينٔى د٧ويٖ ريري٘ ٕريريرييا   

ٌريهُ "دلَريسٕمٖٛ    دل٥ٕٖآ دلّٝرينٚ د٧ويٖ ٗريٛ:  لري٘ ٍف ًد د٧ويٖ ٗٛ صٍنوا ااُ 

ٌّريي صمريٜ ٍَِريٗ     نٔ ريظمْ ٍِاتٓ وْ مٛ دلٗىَ ويت دل٥ٕٖآ دلّٝرينٚ لسرينٚ نّريّي   

 د٧ٌٗل".يت دلٍْٗ ِْٔأى وَّىي و

ري ٔنُ ٥ٍّسامٚ ٔلٛ دلغيُ ٔئٍآ نٌّا لاصن يتمٗى٘ىٍالٛ ٔوَ ّ٘ٛ نفيٝ ِ٘ 

فّلريريرين ٫هُ ٍريريريسٕمٙ آ يتمٗىٗريريريٛ ِِيِٗريريريَ ّريريري٤ُٔ دلٍعلريريريٛ لريريريَ عتَريريريىّا نٙ ِٕدللريريري 

ٍٔريريٍٍَّٗ لريرياهد ااٌريريْ دلريريٗىَ دل ريرياُ د٧ٌَريريَ لمَريريسٕمٖٛ لّٕ٘ٗريريْ ِريريوٓ        ريفمٗٙريري٘

 دليٍاٟن. 

 رفبق ٌىشاْ  ادلىلف اخلٍُغٍ واٌعؼىدٌ ِٓ ا

 ليٖرينواُ "ًلريٌد٥ً  ِريٕ اىريا ٕٔريفْ ِٕورياِ      د٥ِفا  دلٍٕٔٙ ٌا يٖرييدُ ٔدلغرييُري  

تريرين ٖسٗريرين ٕريريٗاغٛ دلْريريي  د٧ٍٔريريط ٔفاىاريريٛ دلس٦تريريآ ٔدلّٕدًٌريريآ        "ًإٍ٘ٗٗاٍريريٗ

لٍفٕهِا د٫تمٗى٘ دلوٙ  وٍاّيًد ِّنٖنًدددتٍٕٗٗاٍٗٛ. ٔوَ دلٍعٕى دلَسٕمٙ ميٕن 

ٝ ٍِٕرييت ستريٗط مدٟرييٚ ٌفٕهِريا; يه     ورييت  ري ٛيٖيدٌٗ ٌا٧ٍاِ لّٝنٖآّٖسي    ْنٕريٍ

لريريري٘ دلىم ريريٛ غتٍريري   ْريري ن ٌٜدوريريًأِ ريٜريريندٟلّا درتمفٗريريٛ ٔد٧واوٗريريٛلريريري٘ نمِا ِّريري

  َ ِريريود دلَريريٗا  ٘ريرياٞ د٥ِفريريا  مبريريا   لريريري٘ ٔٔدلٍٝريرييَٖري  دلسريرييد  ٔلٍٍريرياُ ٍٔريريٕىٖا ٔدلريريٗى

دلٍعلريريٛ; ٖٖريريذ د٧وريري    لريريري٘ ٍٖعريريٕٙ صمٗريريْ وريريَ ِريريندصٗآ دتّريريٛ ياريري٦  ٖريرين يٖريرييدُ      

َ  ِ ريام  ٥ نٌّا ّٜن يىل اُ د٧ٔٙال ٌري "دل٠َّٗٛدلَسٕمٙ ستىن ٌَ ٍمى  نُ مي ري

   (1)نٍٕن" ِٖ 

                                                      
 ريلريى اؤترريّلب ورّدهريا  ريالده صيت   ريا الريي التدّ ليرية اخلارجيرية ريري  السياسرية يدافل األم  حمّمريد االيكوميس يف مقا لتة مل  (1)

 إىل أصريالً  سريّيئة "األوضرياع  ريا   أجريا  ا(جلليميرية، التريوصّراا صرينيّج  اؤملكرية أفعريال إذا مان  ريّما ُسئي ورييدما .فنتوال ا(رها 
 مري  محيريد صرياليف نسريتطيل مريا  كريي نرياول صاميريد، "نري   كرييّ   ر رياً  يتوجلريل ال وهريو، "أسريوأ صرري  أ  ميكري  صكرياد ال أضريا  ريدّ 

جديريدل )انترير  أمري   فارسريية إمربا وريرية إجلامرية إيريرا  حماولرية إفشريال سريو   يرياراً  صرير  ال  اشرييتة لكري ّ  الترريعيد"، يقريول األمري ،
 (101، صمرجع سبق ذكرهشا  ريلى ري لة م  أمره، 
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ٛ  دلسيٌٗٛ دلىم ٛ  مجرياا  اريٍ  لريري٘   وريا  ٜرينّ  يىل ولٗرينٚ  ٌهٌّريا  ِْريسي  دلَريسٕمٖ

 ٛ ٛ  دلَٗاٍري ٛ د٫ٖيدٌ درتاى٘ٗري ٜ  اريٍ ِا  تٚريّٗا لريري٘   ٗري  د٥ِفريا   ِىريا  د٧ترين;  صمري

 ٙ ٘  دلٍرئٕ ْ  نٔتري دلسرييد ري  لريري٘  ٘ د٫ٖيدٌري  ٔدلرينٔى  دلغيٌري٘ري  د٫ٖيدٌري ٛ  َٜريى  دللٚريٗ

 دلرينٔى  ْٖ رن ٜالري٘ ; دلَسٕمٖا وَ وٍاّيٚ وَاِىٛ مُٔ وَفيًد و٤ د٧ٔىل

ٛ لريري٘  ٘ د٫ٖيدٌري  َ  دلَريّلٍن لريري٘   ناري   حترينٖاا  دلٍعلري َ  ٌسرين  دلليٖري ٝ  ِيٜٗري  دللريٕ

ًٌّ ٔتنسيد ري دللري٘  ُّيدا ٌّنفن دلغيٌٗٛ  ورييةًٚ  يصامٚ دٌنواّ٘ا ويتٔى يٖيدُ م ّٖس

 (1)دلنٔل٘. دجملّىيتلري٘  نفيٝ

ّري٤ُٔ دلرينٔه   لري٘ ضتٕ وٌٖن وَ دلّغمغن ٔدلّنفن لٍعاً د٫ٖيدٌ٘ ّّٗٛ دٖٔفّ   

ٛ - درتمٗٙٗٛ ٔدلسيٌٗٛري ٔدٍّسامٚ مٔىِا دللنٖي تٍرين دلٕريٕىٚري ٖٔري٤ٔي     -ّيا٘ دلٍعلري

ُ نٍرياِ  نصمريٜ   دلّٝالذ د٧ويٖ ٘ دلَسٕمٙ دلوٙ ااُ تاٟىًاصمٜ منط ص٦تٛ 

  .دلَسٕمٖٛ ٜمٗفّا د٧ٜٔن ٔد٧لٚن

٘  لريري٘  نٔترييت مٔه درتمريٗٚ   تٍُٕ نُ د٥ِفريا   ٖسّلن ويد نٔ اىريا  ري وريهً  دٍرييدِٗٙ

٧ٙ وفا٘ريريهٚ ٘ريرياٌِٚ ٥ٌ ْريريات د٥ٍريرييدِٗٙ٘" ٔنٌريرياُ نٌّريريا غريري   دَٖريريىْٗ دلريريٍسل "

لريريري٘ ٔلٕٖريريآ نويٖ ريريا نصمريريٜ ِيد٘ريرييت  ٔنِعريريين صمريريٜ دلس٦تريريآ ٔدلّٕدًٌريريآ د٫تمٗىٗريريٛ 

 د٧ٍٔط.دلْي  

سريندٞ ٌريا يٖرييدُ ٔدل٥ٕٖريآ     ااُ دليِاُ درتمٗٙ٘ تاٟىاريا صمريٜ دٍريّىيدى ٜالريٛ دل    

ٔصمٜ ِود د٧ٍرياِ ااٌريْ ِسّىرين ٌْري ن دٍرييدِٗٙ٘ صمريٜ        ;دلّٝنٚ د٧ويٖ ٗٛ

ٔدلّريريٕدًُ  ٔحتلٗريري  دلريرييمل د٥ِفاتٗريريآ د٧وٍٗريريٛ وريرييت دل٥ٕٖريريآ دلّٝريرينٚ ذتىاٖريريٛ نوٍّريريا    

 .وٕدّ٘ٛ يٖيدُلري٘  د٫تمٗى٘

ٕتٗرييت  صريَ ِ دل٥ٕٖآ دلّٝرينٚ ٔدلرينٔه درتىريُ    ٔ  لري٘ دلَسٕمٖٛ ّٕ٘م   ِفم   

لريريي  لريريري٘ دلْريرياٟ ٛ نٔ ددتٍٕٗٗاٍريريٗٛ  ّريرييدط د٥ِفريريا  ٌالمفريريآيلريريري٘ ٥ ٔد٥ِفريريا  

                                                      

، اؤرمريح العريريب لألحبريا  ودراسرية السياسرياا، الحرب ا ىلية في الةين   صةرام معقةد وقفةاد متباينةةألكسيدر م مسي،  (1)
 .2 . ص6110الدو ة، 
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ٓ  ٌفَّا ًٌ٘ٞد ُ ِ ريُٕ  نُ داامٔريآ ظتريَ   ورييت يٕرييدى يٖرييدُ ن    وَ ِما دلفأٙريا

  .ٙ ومفآ نفيٝهٌّا ليٌعّا ٌٕٖٔٛ فالٖٛ ٔىلٚ

ً ٔاالريٛ   ْ ) )ىٖٔريي لريري٘  صريَ وٖريعفٜ دلسرياٌ٘ وريَ وياريٌ نثرياٗ درتمريٗٚ         ٌلمري

ٛ  نٌّريري ;مٌريري٘ ل ريريَ لريرينٍٖا شتريريأت   ريي ٥ ٖساىٙريريُٕ داامٔريريآ د٫ٖيدٌٗريريٛ د٧ويٖ ٗريري

ٙريريقىٛ وريريَ نُ د٧وريرييٖ ٗا مي ريريَ نُ ٖلريرينوٕد ٍِريريا٥ًٓ ل٬ٖريرييدٌٗا وريريَ ّريريهٌّا      

ظتريريَ نُ ٌ ريريُٕ  - ٔصمريريٜ ٜريرينٓ -ٔلريريَ ِ ريريُٕ ولٍٕلريريٛ ٌالٍَريريٍٛ لٍريريا  ريِلريريٕٖل نوٍٍريريا

ُ ٔن وريريَ ِمريريا دلفأٙريريآ. ٥ ٌيٖريرين نٙ وفا٘ريريىٓ. ٌيٖريرين نُ ٌ ريريُٕ ّريرييٖ اً     ٘ريريًٌٞد

 ِ ُٕ وٖاذتٍا ممٕمٛ.

ْ لريري٘  نواً وّىّا صمّٗا دصتاًِىا  نٌٔاوادلفأٙآ ٔٙسْ يمدىٚ    ;هدٓ دلٕتري

هدٓ دلٕتْ اىهٌٛ ٜمفاٟريْ  لري٘ نٌٔاوا ثا٘ٛ ٫صتاً د٥ِفا  ويت يٖيدُري ٔ لىَ ّ٘ٛ

 درتمٗٚ.لري٘ 

ٝ لري٘ مدليت )نٌٔاوا(  )ِٕورياِ ليٖرينواُ( صريَ    فريري٘  ولاٌمّْ دل  ن٘يدِا وسريْ دلٖ

حتلٗري  د٥فرييد  دلّ ٍٕلريٕ٘٘ ورييت ٔ٘ريٕم      لريري٘  ُ صترياا يٖرييدُ   هٌري  ىِريْ ِريود  فٗاى يمد

     ٚ عتريا٘ٚ  ري ٔد٫مجال دللٕو٘ صمْٗ ٖمغ٘ دللريٕٚ دلسَري يٖٛ اقٗرياى لٕتريذ دل ٌرياو

ٍٖٔسٖ صمٜ  ريدلس٦تٛ ويت اّيدُلري٘ ٘نٖنٚ  نُ د٥ِفا  ٍٗفّ  ولاتًانٌٖاى يمدىِْ 

 ٔيصريامٚ ِهِٗرين  دلسّرينلا  دلّفا٣ه ٌريّغ  ٍٗاٍريآ يٖرييدُ د٫تمٗىٗريٛ ِٔسٌٖريٌ ًصىاّٟريا       

لّٗريا ليٖري  وريَ     ندجملّىيت دلرينٔل٘ ٔغ ِريا وريَ دلسعٗريآ دلري  ٖلريي      لري٘ ٔموٚ يٖيدُ 

 د٧ٍٔط. دلْي  لري٘ درت دٞ و٤ّيدٓ صمٜ وا ٖفيٌْٕٙ ٌّاٖٛ صٖي نويٖ ا 

ٖسّلن درتمُٕٗٙٗ نٌّي دىِ ٍٕد فعًه َ٘ٗىًا ٌيل دلسيد  ليَٖٛ ٍّمٛ لمٍفٕه 

ٌّٗٙريٛ تٍاصريٛ ٌريهُ ٔدّريٍعَ لريَ َِريى  ٌٕ٘ريٕم وٕرين ِريود          ىمبا ااُ هلريا  د٫ٖيدٌ٘ "

ُ       لريري٘  دلٍفٕه  ل٠ٕ٘ريٕد ٌريهُ   ٔريي   (1)."ٌمرين صيٌري٘ صمريٜ َٜرياٌّا َٜٔرياُ ٜمفاّٟريا دلسريي

                                                      

 ، موجلل صبيفة افيال  متوفر ريلى الرا    الععيةية واالتفاد النيونيي،  الد الد  (1)
http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-El-Dakheel 
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لم٥ٕٖآ دلّٝنٚ َٜاٌآ ٥ ِّعاٌ  ٌالٚريئىٚ ورييت َٜرياٌآ درتمٗٙريٗا; ٔوريَ ٔريي       

نٔ ٔدٜريرين وريريَ  -ااٌريريْ دلغريرياويٚ دلسَريري يٖٛ دلريري  ٌِصىّّريريا دلَريريسٕمٖٛ ٙريرين دلريريٗىَ  

 لٍيت ِ يدى ِود درتعه.   -ااِّا ستي

ٔوَ وّاٌسٛ ددتنه درتمٗٙ٘ دليدل  لمسإفٛ ٖعّي ِود دلسنٔدُ دلٖرياىل صمريٜ   

دلقّنري ِٕٔ٘ٗريْ   ٫صامٚ دلّٕدًُ د٫تمٗى٘لمٖيدل دلَسٕمٙ د٫ٖيدٌ٘  دلٗىَ اّٙنم

آ ِّٙاِريريرين نُ ِيِٗريريريَ ّريريري٤ُٔ دلٍعلريريريٛ لريريريَ عتَريريريىّا نٙ ِٕدللريريري  ىٍريريريالٛ ٔدٙريريريٝٛ: 

 ّي د٥ٍيدِٗٙٗٛ.وٖاذتدلَسٕمٖٛ ٔدرتمٗٚ ٔ

ُّ) ٖلريريٕه دلٍاٜريريٖ ٔدامريرين درتمٗٙريري٘ )صٍريرين دلسٌٖريريٌ دلٖريريلي  حتريرييل دلَريريسٕمٖٛ  ي

دلريٗىَ  لريري٘  لٕتذ دوّندم ٌفٕه يٖيدُ يىل ٜنٔمِا ددتٌٍٕٗٛ صري  وٗمْٗريٗا دذترئٕٗا    

ٌيل دلسيد  ٖلرييت حتريْ    د٥ٍيدِٗٙ٘درتعه لري٘ ِفامٙ دلٕتٕل لري٘ ٘اٞ ىغٍٛ وٍّا 

 ٝ ْ دجملريريريرياه نوريريريرياً يٖريريريرييدُ اإريريريرييِّا وريريريريَ ٜريريريرينٔمِا   دلٍفريريريريٕه د٫ٖيدٌريريريري٘ري لهلَريريريري

 (1).دلْىالٗٛ

ٔصَ ص٦تٛ صإفٛ دذتًٌ ٌا٥ِفا  دلٍٕٔٙ ٖلريٕه فالرين دلرينفٗن نُ ٍِريال ّريٍْ      

يمجريال نُ دٌعريري٦  صإريفٛ دذتريريًٌ تٍرين نٖريرياً وريريَ يصري٦ُ د٥ِفريريا  دلٍرئٕٙ وريرييت يٖريرييدُ      

ارياُ فعريريٕٚ دٍريريٍّاتٗٛ ستَريٌٕٛ ل٬وَريريال ٌّريريندصٗآ ِريود د٥ِفريريا  صمريريٜ ددتٌٖريرييٚ    

   (2)ٔدرتمٗٚ.

 إػبدح صُبغخ اٌدوز  

وٍريريو ٕريريسٕم دلمريريا ٍريريمىاُ دختريريو ٍٗاٍريريآ ٍِريرينٔ وغريرياٖيٚ لمَٗاٍريريآ دلّلمٗنٖريريٛ      

لَاٌلْٗري ِّىٌٗ ٌريادتينٚ ٔدلغرياويٚ ٔدلّْرينم ٔدلّرينفن دلٍاّريي اىريا ٖسّلرين ٌسريل         

                                                      

  متريريوفر ريلريريى  6112، اؤرمريريح العريريريب لألحبريريا  ودراسريرية السياسريرياا، الدو ريرية، العةةعيةية –ازمةةة العالقةةة اليرانيةةة  :نةةدوة (1)
   الرا   

http://www.dohainstitute.org/content/0bcccc1c-f14e-430e-9ba1- d82c45586c96  
 ، موجلل صبيفة افيال، متوفر ريلى الرا   عاصفة الحزة واالتفاد النيون(  الد الد يي، 6)

http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-El-Dakheel 
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دلريرييدتٍا; ٔ ريريٛ وريريَ ٖسّلريرين نٌّريريا دٍريريّىيدى لَٗاٍريريٛ ٍريرياٌلْٗ ٥ٔ ِسريري  صريريَ ِغريريٗ دٓ    

د٥ٍريّٙاٌٛ ٔد٧مٔدٓ لريّغ  دلّٝرينٖآ ٔدلّّنٖريندٓ; ّٖٔفري  صمريٜ       ٘وىٖٛ يمنا ِغ ٓ 

 نُ دلىم ٛ ِّْٙ ٫صامٚ ٕٗاغٛ مٔىِا د٫تمٗى٘.

 ٌا٫ٍٜرياط  دليٖا  ّسٕى وَ دُلغاوري نٌْ ٍٍٖيت دلسٗاىٖٛ  ود دلٍّٚ ٔوَ دلّفاٍ  

َ  نو اٗرياً  دٌَريٝاٌاً  ِسّري ٓ  وريا  يًدٞ ٛ  د٧ٍٔريطري  دلْريي   وري  ٔدّريريٍعَ ِٕداري٤  ٔفإري

  (1) دلٍٕٔٙ. د٥ِفا  ٌسن دلسنٔدٌ٘ يٖيدُ ٍمٕل ًدٞي دلٚى 

َ  ِ ْريريريذ  اىريريريا  ٛ  د٧ٍريريرييٚ  وَريريريّلٍن  ٜٗريريرياه  تمريريري   صريريري ٓ  دذتااىريريري  ٔدلّٝريريريّنٖا

َ  ددتنٖرين  ٔدلٖيدصآ دلندفمٗٛ صمٜ ٔىدٔٛ دذت ريي ٌريا ددتٗرين دللرينٖي ٔددتٗرين       وري

 د٧ويدٞ.

ّ٭ي     صمريريٜ ٌّْريرينٖنِا دلنٔلريريٛ دلَريريسٕمٖٛ لَٗريريْ مٔلريريٛ ٌريريالفًّٕ دذتريرينٖٖ "ِٮْريريّ

 ٓ ٛ  ٍرييٖٛ د٧ دلَٗاٍريا ٍَّري٘"  ٌٍٚريّٕ٘ا  ِٮْريّّي  ممريا  نإريي  ٔدللٍمٗري ّري٘  ل ري(2)دل٤

ٛري ّٗري نتيُ يىل نُ ِ ُٕ ّ ٦ً وَ نّ اه دلّٚاوٍآ دلسٍٖٕٖٛ وا تٍن دلنٔل

 دلريريريوَِ ٔوّسّريريرينٙ ٍريريريسٕم وه ٌريريريا نٍريريرييٚ "دل ريريريإٔلٗ ٘" ِلريريريًٕ صمريريريٜ دلّٝريريريالذٔ

ٛ  دللّريي  نمٔدٓ ٌّىمريا  دلِٕاٌ٘ري ٔدٍّفيدمٓ ٛ  دلامٖري  دلّٝريالذ  ِريود  ًده ٥ٔري ٔدلسٍٕٖري

 دلَسٕمٖٛ.   لمنٔلٛ دلَٗاٍٗٛ لمٕٜنٚ دلسيت ِٕ

ِْ ٗن ٕٔٗاغٛ ِّٕ٘ريآ  لري٘ وٕن ِود دلٍعاً ِسمَ دللٗامٚ مٔىًد ِٕ٘يًٖا لري٘ 

  ْ دفّٗرياى دلعرياتي   لريري٘  ٖٔرينٓ وعملريٛ    ;دلَٗاٍٛ دلندفمٗٛ ٔدرتاى٘ٗٛ ٔحتنٖرين نٔلٕٖاِري

 .سأُدل د٫مدىٙ ٔدلَٗاٍ٘

ٕندى دلسنٖن وَ د٧ٔدوي دلم ٗٛ ملمْ ٥ًٌّْٖٔ  دلساِن دلَسٕمٙ ددتنٖنٌنن 

ِرياىٖك  لريري٘  ٔٮٕريفْ ٌهٌّريا ىمبريا ِ ريُٕ د٧اري       ٌٍٗٛ دلَمعٛري لري٘ إٗفٛ  ِغٗ دٓ

                                                      

   متريوفر ريلريى 6112مريارنييي للشرير  األوسري    ، مرمريحالدور الدولي النتغير للننلكة العربيةة العةعيةيةفريدري  ويريري،  (1)
 http://carnegie-mec.org/2016/04/18/ar-pub-63414                             الرا   
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 ٛ دلسنٖريرين وريريَ دلٍإريريَ دلفٖريريمٗٛ لريريري٘ دذت ٕوريريٛ ٔل ريريَ لريريري٘ لريريُٗ للريريط ; دلىم ري

 - وَ نٜفام دلما دل٤ٍُد٧ويدٞ  -لمٙٗن دلٕاٌ٘ ٔلّْٝ دلٍاُ ٌندفن دلىم ٛري 

ٔ           لهااا ٌريٕل٘   مت دلسّرين ولرييُ ٌريَ صٍرين دلسٌٖريٌ ٔصريا ٌرين٥ً صٍريْ ستىرين ٌريَ ٌرياٖذري 

 ٔلًٗا لٕل٘ دلسّن.ستىن ٌَ ٍمىاُ ٌٍْ ِسٗا د

دٍّّنلْ تيدىدٓ دلما ٍمىاُ دلّىّٗن ٥ٌٍْ ستىنري ِٖٔفٗٛ ويداٌ دلٍفريٕه   

   ٜ  دلريري  ٌٍاِريريا دلمريريا صٍريرين دهلل ل٠ّّٗريريٛ دلعيٖريري  ٥ٌٍريريْ وّسريريَ لمٕٕريريٕه لمىمريرياري لريريهصف

د٧و  ِيا٘ ٌَ صٍرين دهلل وريَ   و ٛري ٔنصفٜ ٍن دهلل وَ يواىٚ د٧و  وْسن ٌَ ص

ًٔىدٞ ممريَ صٗريٍّي دلمريا صٍرين دهلل تٍرين ٔلاِريْ ٌْريّيري        ٛ ٍريّ  ٔنترياه يواىٚ دليٖريا ري  

ٙ ٔنصفريريٜ  دلريريٕ  لمٙريرينه مدفريرين  - فالريرين دلّريريٕظتيٙ ىٟريريُٗ دلريرينٖٕدُ دلم ريري٘ دلَريريسٕم

ْ ري ٔى٣ّٖريريري-د٧ٍريريرييٚ دذتااىريريريٛ ٕٔريريرياَٜ دلّريريريهٔ  دل ريريريٍ  صمريريريٜ دلمريريريا صٍريريرين دهلل     

 ٔدلّٝنٖٕٗٛ. د٦ٕ٫ٜٗٛ

نِي و٦و  دلَٗاٍٗٛ ددتنٖنٚ لَمىاُ ِ٘ د٥يآ للٗامٚ د٫تمٗي; لٍسن دلفيد  

دللرياِيٚري ٌغريندم.   )دلوٙ فمفْ ِيد٘يت مٔى دلسٕدٕي دلّلمٗنٖٛ للٗامٚ دلٍعاً دلسيٌري٘  

ٍريٕىٖا( ٌّٗٙريٛ ل٨ٔٙريريال درتإريٛ دلريري  ثريي ٌّريريا ِريوٓ دلٍمريريندُ ٔو٦ٌَريآ نفريرييٝري       

لّريريٌصي د٫تمريريٗي ٔتٗريريامٚ دلسىريرين دلسيٌريري٘ ىغريريي نٌّريريا لريريُٗ  ريريا دجملريرين    ِّعمريرييت دلَريريسٕمٖٛ 

دلّريرياىغت٘ لمريرينٔه دلَريرياٌلٛ ِٔسّىريرين ٌنى٘ريريٛ نٍاٍريريٗٛ صمريريٜ ىٕريريٗنِا دلريريال٘ لْريرييدٞ       

 حتالفآ ٍٗاٍٗٛ ٔصَ يٖٛ. 

دللريٕٚ  دلَريسٕمٖٛ ِري٘   دل اَِ دلَسٕمٙ ِيا٘ دلرينفٗن ٖفَريي ِريود دلّعمرييت نُ     

نمٌريريٜ و٤ّريريي صمريريٜ حتريرييل صيٌريري٘ ظريرين غٗريرياُ لريريري٘ يٖريرييدُري  دل٤ِمريريٛ لٕدّ٘ريريٛ دلٕٜٗريرينٚ

ٛ  ئرياىٚ  ٔد٧إريي لٕدّ٘ٛ ِوٓ دذتالٛ دلْرياهٚ ٔدرتعري ٚ.     دلسرييُري  ٌسريل  نُ لمنِْري

 دلريرينٔى ٖريريّفّي لٙريريهٚ ٌريريآ دلسيٌريري٘(ري دللريريٕو٘ )دلّٗريرياى لريريري ٍّٖىريري٘ وريريَ ٌسريريل ٥ٍريريٗىا

ً  حتاهى وٖي. ٔدلٖمٝٛ دللٕٚ ِٕدًٌآ َٖىٜ مما دٌع٦تًا د٫ٖيدٌ٘  ورييت  د٥ٕريعند

ٌريا يٍرييدٟٗن ٍٔريٕىٖٛ     ٚ. د٧ىمُ ستْريٕى ٍريٕىٖٛ لري٘  دلٕٙيتنواً  ٔويٍِ ٛ يٖيدُري
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  (1)دلْي .لري٘ ا عتنٗ ّىصٔدلسيد . ٔدلغيُ دلسيٌ٘ ٍٖنٔ ٌسٗنًد 

دلٕدّ٘ٛ ويت يٖرييدُ ٔيوالريٛ افريٛ دلٗريٌدُ لٖرياذتّا ديّريْ دلىم ريٛ        ٍٍٗن لري٘ ٔ

لّهٍُٗ حتالذ ٍ  ٖسٗن لمَٗاٍٗٛ درتاى٘ٗريٛ ٌسرينِا د٧ٖرينٖٕلٕ٘٘ صمريٜ نٍرياِ      

ِّسااٜ ويت دلَريٍٛ صمريٜ    (2)ٖنٚ لملٕوٗٛ دلسيٌٗٛ ٌّٕٖٝمّا يىل تٕوٗٛ ٍٍٕٗٛٗاغٛ ٘ن

ووًٍِا"ري ٔتن ٌْريعْ دلىم ريٛ صمريٜ صّرين ٍريمىاُ لّليٖريَ       وَّٕٝ دلٍعلٛ "نوٛ ٥ 

 حتالفآ ّيدٞلري٘  دلالٗٛ ٍِاِّأدٍّقندً مٔه وٕن وٖي ِٔياٗا ٌٔااَّاُري 

َ  ٕريغاى  ٥صريٍا  ورييت  ُ  وٕرين  دٍريّغ٦ ي  مي ري  صرينم  . ٔامرىريا ًدم ٔيىٖيٖريا  دلَريٕمد

 ٞ َ  دذتمفريا ٜ  ترينىِّا  ًدمٓ دلىم ريٛري  يىسّريي  دلريوٖ ٛ  صمري ٜ  داالعري  وٕدىمِريا  صمري

   (3).د٥ِّىاً وَ مبٌٖن ٔدٍّعَ وعالٍّّا ٔدّّّنٓ

   صٕبػخ ثغً لىٍِ :ثٓ ظٍّبْزلّد 

نٔريرياى ٍِٖريريَٗ ستىريرين ٌريريَ ٍريريمىاُ ٔلٗريريًا لريريٕل٘ دلسّريرين ٘ريرين٥ً اريريٍ ًد مدفريرين د٧ٍريرييٚ   

اٞ صٍن دلسٌٌٖ دلوَٖ ٖسّلنُٔ نٌْ يأًِي ٌنُٔ دذتااىٛري ٔوساىٙٛ وَ تٍن نٌٍ

 ٜ ري ٔيأً نصيدت وا َٖىٜ "٠ِٗٛ دلٍٗسٛ".

ٖٔسّلن صمٜ ضتٕ ٔدٍيت نُ ستىن ٌريَ ٍريمىاُ ِريٕ ٕرياَٜ دلّريهٔ  دل ريٍ  صمريٜ        

                                                      

 ، موجلل صبيفة افيال  متوفر ريلى الرا   لنيونالععيةية واالتفاد اانتر   الد الد يي،  (1)
http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-El-Dakheel 

 لى الفر   ك القومية العر ية و ك القومية السيية للمملكة أ  األوىل دتاريي را طرية شريعورية وموضريوريية صو يديرية صقريو  ريلريى يت (6)
مريري  إىل صكريريوي  صكتريريي سياسريريي يت ريريرياوز ريوائريريع سريريايك   يكريريو وحتقيريريع حتريريريالا و ريريدل الليريرية والتريرياريض والاقافريرية واؤرريري ، مانريريري  صط

موضوريي ؤواج ة األ طار الي صواجرية األمرية العر يرية، ويف القلريب مي ريا الرريراع مريل الكيريا  الرري يول وا(مربياليرية الير يرية. يف  ريك 
يطقريريرية "أمريريرية "ال مريريريعه اً، ويت ريريري   طا ريريرياً القوميريريرية ابديريريريدل  قيريريريادل اؤملكريريرية ري ريريريارل ريريريري  حتالفريريرياا صتعريريريا ى مريريريل السريريريية ريلريريريى مسريريريتو  اؤ

يشريريتيي ريلريريى الفريريرز العمريريودي لألمريرية وصقريريوي  مريريي السريريردياا ابامعريرية الو ييريرية والقوميريرية وا(سريريالمية. ممريريا صيريريحاح يف هريريعا اخلطريريا  
خلطرير شرييعي، وا ريالل ا -االسريرائيلي يف  طريا  القوميرية العر يرية إىل صريراع سريي  -مرمحية اسرائيي وصتبول معادلة الرراع العريريب 

  -ا(يريريريرال حمريريريي اخلطريريرير ، الرريريريري يول، و"ايتريريريي" الريريريعي ييترريريريريب األر  و يعريريريد الكيريريريا  الرريريري يول  ريريريريي ا  ريريرير اؤ:تلريريريا  ائفيريريريرياً 
 (.ال ا ثمايتلك افوسيك العي  صت م    ا تالل اليم  وأريلي  رياصفة افح  لتبرير اليم  م  اال تالل افوسي )

 .141ص مرجع سبق ذكره  ،عودية  دسائ  القرر يف مر لة انتقاليةريفاال واال، ؤملكة العر ية الس (0)
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نٌْٗ دلما دلَّسٗ ري ٌن ٖسّلن نٌْ دلما دلفسم٘ دلوٙ ٖنٖي دلٍمرين وٍريو ٕريسٕم نٌٗريْ     

  ُ ٌريريَ ٍريريمىاُ ّٖٖريرييت اىريريا لريريٕ نٌريريْ دلمريريا        يىل دلمريريا ثَريريَ د٫ٖ ٌٕٗىَٗريريْ ي

٘ نٌْ  ويت دلمارينٌْ  لٕ اىا ٕٗغٛ دلّ مِّي وَّقنوًا دلفسم٘ري ّّٖٝنٗ لريري٘   دلٕرياٌ

 وّيٚري ٍٕٝ دلما ٍمىاُ دٍي ِٖيم   ٍاصآ مخُ لعٕده .دذت ي ٔىدٔٛ ٍمري

َ  دٍريي  ٖيم   ٌٍٗىا ْ  دٌري ّ٘  صّىري َ  ستّىرين  د٧وري   دلسّرين  ٔلري نٌريْ   ورييت  نٕري٦ًري  ٌرياٖذ  ٌري

  .(1)دلٖ  ٌفاى  ٍّٖعي ٔىمبا دلندفم٘ ا٧وٌَ و مَّذ

دٍّغن ستىن ٌَ ٍمىاُ تيٌْ وَ نٌْٗ لّٙىٗرييت نِريي ويداريٌ دللريٕٚ د٥تّٖريامٖٛ      

ٔدلسَ يٖٛ ٌٗنٓري ٔويداىٛ ٍمعآ دٍٍّٕاٟٗٛ لّٕ يٙريالٛ يىل وٕتسريْ ٔلري٘ ٔلري٘     

دلسّن ْٖغن وٍَٖ ًٖٔي دلنلالري ٔىٟريُٗ زتمريُ دلْري٤ُٔ د٥تّٖريامٖٛ ٔدلٍّىٗريٛري      

مدىٚ نىدو ٕري ٔظن ىُٟٗ دلنٖٕدُ دلم ري٘ يىل نُ مت ِسريٗا نٜرين    ي ٔىُٟٗ زتمُ

 دلليٌا وٍْ.

ٔتن دٍّغمّا ذتَي ددترينه ٜريٕه    ;ٖسّ  ستىن ٌَ ٍمىاُ صيدُ صإفٛ دذتًٌ

ٛ  ٕسٕمٓ دلَرييٖيت ٫ٔاري٦    َ  وٕ٘ري لريري٘  مدفرين دلَريسٕمٖٛ ِلنوريْ     دلريٕا   دلْريسٕى  وري

ٔوريَ ّ٘ريٛ ٔالٕريٛ     ٕٕىٚ دلٍعرين دللريٕو٘ ِٖٔريٕىٓ ٌَريقٛ نفرييٝ وريَ دلمريا دل٤ٍريُري        

لفريريْ نٌعريرياى دلريرينٔدٟي دلغيٌٗريريٛ ٔد٧ويٖ ٗريريٛ يلريري٘ د٧وريري  دلٖريرياصن ٌلريريٕٚري ٔدلي٘ريرين         

 ددتيٙٞ دللامى صمٜ وٕدّ٘ٛ دلقااي دل  ِسٖذ ٌالٍعلٛ.

 ظمىط صٕؼبء واألظئٍخ ادلمٍمخ   

لريريري٘  ٍريريلٕط ٕريريٍساٞ ٌٗريرين نٌٖريرياى دهلل اريرياُ مبٕاٌريريٛ ِٖريريفٗٛ لمٍفريريٕه دلَريريسٕمٙ         

ّم ٛ ٔغري  ويغٌٕريٛ لسعريي دلٗىٍريٗا; لريٕ  نٌّريي       ري لىه د٧ملي تٗامدٓ وَريّ دلٗىَ

وٖرينى دلْريئى ٌالٍَريٍٛ     -د ٚريٍٛ دلْريىالٗٛ   لريري٘  للنٔد نِريي ويِ ريٌدٓ ٌفريٕهِي    

ري ٔددتٍريرييده دلسٙريريًٕ )صمريري٘ ستَريريَ د٧ملريريي( فَريريي ٍ٘ريريٕمٓ ٌٔريرينم   -لٍعريرياً دليٖريريا  

ٛ          لري٘ تٕدِْ   ٜريئُ ٕريسنٚ ٔوريا ٦ِِريا وريَ ٜريئُري ٔللرين وفريي ت٦صريْ دلسَري يٖ
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( دلريري  ااٌريريْ يريريٕي صمريريٜ ٕريرينى دلسإريريىٛ ٕريريٍساٞ ٔحتٖريري٘   )دلفيتريريٛ د٧ٔىل وريرينىل

ٔتريْ نٕريٍ    لريري٘  نٌفاٍّاري ٔنٍٕ  اهٍرينح وٍرئٌل دلقالريَ ٔد٧ٍريٍاُ; ارين ِريود       

ٍريرياٜٛ   ِسريرين اىريريا ااٌريريْ ٍريرياٜٛ وغملريريٛ صمريريّٗي ٌسريرين نُ     لريريري٘ صمريريّٗي نُ ٖمسٍريريٕد  

 دّٜمّا وٍالَُٕ ّيٍُٕ ٔ نّندٞ.

ً 2011مّريريْ وٍريريو ٜريٌُ د٫ٕريري٦ا ٜمٗريريذ ٔلٗرين دلٕاريريهٚ ٔغريري  وريهوُٕ ددتاٌريريَ ٔترٍ   

ضتريريٕ تعريريي ِٔياٗريريا. اىريريا نٌريريْ فَريريي نِريريي صٕدوريرين تِٕريريْ: دللٍمٗريريٛ ٔدلسَريري يٖٛري       

ٌسريريل وٍريرياا  دلٍٕريريط ل ٍريريْ لريريَ    لريريري٘ ٔمي ريريَ نُ ٖ ريريُٕ لريرياص٦ً وريريَ لريرياصماري    

ددتٍريُٕري  لريري٘  ٖ ُٕ تامىًد صمٜ دلٍالَٛ صمٜ د ٚريٍٛ دلْريىالٗٛ ٔغري  ويٜريَ ٌريْ      

 ٍ٘نٚ دليٖا . ٍِّاتل نٍ٘نِْ ويت نوٍلَي صمٜ هدِْ ٔدذتيدل ددتٌٍٕ٘ 

د٫وَريريريال رٗريريريٕط دلمسٍريريريٛ وريريريَ ٘نٖريريرينري    لريريريري٘ دلَريريريسٕمٖٛ ِاّٟريريريٛ ٜٔريريرياٟيٚ ٘ريريرينًد   

ظرين فرييدٟط دلّٕدًٌريآ    لريري٘  َِّٔٝٚي ييٌٛ دلسرييد  دل اىٔٗريٛ صمّٗرياري ٔختْري٘     

ٔ ٥دلريٗىَري  لري٘ ٍٍّى  وَ ِ يدى ييٌٛ دلسيد   21دل  ليّّٙا ٕٔىٚ  ٌريْ  نٍريٗىا 

 . لميٖا  ٛوَ ويت ٍٗاتآ يتمٗىٗٛ ٔمٔلٗٛ ولملدٌِ

 )نٌٖرياى دهلل ري )ِيٝ دليٖا  نُ دلّى ا دلَٗاٍ٘ ل ;غ  درتٖٕوٛ دلّاىغتٗٛ 

دلَريريسٕمٖٛ ٔعتفريريٌِي صمريريٜ   لريريري٘ دلريريٗىَ ٖمريريّي دجملىٕصريريآ دلْريريٗسٗٛ    لريريري٘ ٔصتريرياّٜي 

    ً نٌٖريرياى ري )اىريا ٍِعريريي لري   ريولأوريٛ دلّىٗٗريٌ ٔدلّّىريريٗٓ دلريوٙ مياىٍريريْ صمريّٗي دلٍعريريا

ُ  مجاصريريريٛ وَريريريمٝٛ صمريريريٜ ٜريريرينٔمِا ددتٌٍٕٗريريريٛ ِيٌعّريريريا ص٦     )دهلل  ريتريريريٛ تٕٖريريريٛ ٌريريريًٖيد

لريري٘  ٦ٔٔٛ شتاٌ  واٟٗٛ ِّٝ ي لري٘ ث ا يٖيدُ وَ دلّٝ ي  ٔث ٍّٗي ٖس 

ُ  :ياىٚ دلٍفط ٌ   ريٌاُ دلٍرين ُ   رئوٚريٗ  ِيوري ٍريٗعيٚ  نُ  ِسّلرين ري ٔٔتٍرياٚ دلَريٕٖ

    ٘ ٍٍٖٔريُٕ ولرياىٌّّي ِريوٓ صمريٜ نٍرياِ       رينٌٖاى دهلل صمٜ ٕريٍساٞ ٘رياٞٓ ٌرينليت يٖيدٌري

َ  -ٙ َِريٍٍْ لٗريْ دليٖريا     لسن وَ يٖيدُ صمٜ د٫ٌّال دلريو  ٚنٌّا ىم ٛ  وري  ٌعريي  ّٔ٘ري

ل ريرياُ دلريرييم د٫ٖيدٌريري٘    ;نٍريريساى دلريريٍفط ٔختفٗٚريريّا ٍريريٕىٖا لريريري٘ ٫ٖريرييدُ  -يٖيدٌٗريريٛ 

  .دلٗىَ ٜٖٗ فإيِّي دليفٕٚلري٘ ٌّْٕ٘ٗ ٙيٌْ  ي 
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صٍريرين دهلل ٌريريَ لٖٗريرين( صريريَ دلقريريأت دلَريريسٕمٖٛ ٌلٕلريريْ:     (ٖسريري  د٧وريري  دلَريريسٕمٙ  

ري ِٚريريرياصفْ 2014ًى  مَٖريريريلريريريري٘ ٖريريرين دذتريريرئٕٗا لريريريري٘ صٍريريرينوا ٍريريريلعْ دلسإريريريىٛ  

دلريريي٦ٜٓ ددتٕٖريريٛ ٌريريا اّريرييدُ ٕٔريريٍساٞ نىٌريرييت وريرييدٓ ٌريريا لٗمريريٛ ٔٙريريٝاِاري ٌٔسٚريريّا    

ااُ عتىن د٧ٍمٝٛ ٔدلَّْاىَٖ دلسَ يٖا لنصي دذتٕٔٗا. ٌّٔلنوّي نإريي  

ُ       2015ًلريري٘  ٌايآ ددتٍُٕ   ري ارياُ دذتٕٔٗريُٕ ترين ٕٔريمٕد يىل نٌريٕدُ ونٍٖريٛ صرين

دلريريٗىَري ٜٗريريٖ ااٌريريْ اريريٕ  وريريَ  ري٘ لريريوفريريي دلساتريرين دلٍاتٗريريٛ لمٝ ٕوريريٛ دلْريرييصٗٛ  

      ٞ  رياُ  ل ريدلَفاىدٓ ٔدل٤ٍَآ دذت ٕوٗٛ ترين دٌّلمريْ يلّٗريا ٌسرين ٍريلٕط ٕريٍسا

 ا.و ظتَ دللٗاً ٌسىنم

وٗريرين  1000ٍِريريال ٜريرينٔم وْريريياٛ ٌريريا دلَريريسٕمٖٛ ٔدلريريٗىَ ٌعريريٕه     ٖٔٚريريٗذ ... 

ل٨وريريَ دللريريٕو٘   وٍاّريرييًد دلريريٗىَ ِْريري ن ِّنٖريريندً  لريريري٘ . نٕريريٍْٝ د٧ٜريريندٗ  ِليٍٖريريًا

ٌْريري ن ااوريرين حتريريْ ٍريريٗعيٚ    ٍمريرين ددتريرياى تريرين نٕريريٍ  ِليٍٖريرياً   دلَريريسٕمٙ. اريرياُ دل 

ٌنصىريْ ل٬ىِرياُ.    وٗمْٗٗآ ونصٕوٛ ٔفاٙسٛ لٍفٕه يٖيدُري دلٍمن دلسريئت صالٗرياً  

 ِريريوٓ دلٗمْٗريريٗآ دلَريريمٝٛ صمريريٜ دذتريرينٔم نٕريريٍْٝ َِريريٗعي صمريريٜ ٕريريٕدىٖك ٌالَٗريريّٗٛ 

 (1) ٕٖ٘ٛ.ٔتٕٝ 

ٛ لَريٗن  ٔتسريْ لّٗريا ٙريٝٗ    ريدلقأت دلَسٕمٖٛ شتريأت وّٚريقىٛ ٔوٍريالا لّٗريا    

   ٗ صريريًٌ وٍّريريا   ريدلريريٗىَلريريري٘ ُ ٕدلسمٕوريريآ دلريري  ٖلريرينوّا فٖريريًٕ نٌٖريرياى دهلل دلَٗاٍريري

لريري٘  ُ وا عترينٗ  ندرتعاُ د٫ص٦و٘ ٫ٖيدُ دلوٙ ااُ ّٖسىن ٌسٖ ىٍاٟن ِٕٜ٘ 

دلٗىَ وَ ِنٌ ٓ ٔيّٖاً دلَسٕمٖٛ وَ فري٦ه ِٖرييعتآ وَري٤ٔلا ىلٗسري٘ دلَريّٕٝ      

 دلٗىَ. لري٘ نٌّي وَ ٖنٖئُ د٧ٔٙال 

 (2)ِريريود دلسريرينم وريريَ دجملمريريٛلريريري٘ ولاٌمّريريْ دلٍْريريٕىٚ لريريري٘ ن دلمريريا دذتريرئٕ٘ دلَريريٗن صٍريري

                                                      

   متوفر ريلى الرا   لناذا ذىبنا نح  الععيةيي  إلى الين  ، ري د اهلل    فيري    صرمي  (1)
https://www.alkhabarnow.net/news/219962/2016/03/29                             
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لريريري٘ "  ٖ ريريَ  :ٍريريٗاتآ صندٟٗريريٛ يريريآ ددتريري دُ; لريريالٗىَ اىريريا ٖلريريٕه     نٙفريريري٘ ٍٖ

ٔٙسٗٛ صندٞ ٌٔريٌدل ورييت ستٗعريْري ٔدلٕدترييت دلريوٙ ٖسْٗريْ دلٍمرين وريا تٍرين دلسرينٔدُ             

ّٙ ِّنٖرين اٗعريْ دلسيٌري٘ ٔد٫ٍري٦و٘ ٥ٔ       صمريٜ دلَريّٕٝ   ٖ َ ثّن هدِْ ْٖري ن ن

دلٍمريرين اريريإٌد وٍْريريغما ٘ريرينًد ثريريّن دلْريرياان دلندفمٗريريٛ       لريريري٘ دلريرينٔل٘ري لريريادتىٗيت  

 .  "ولنوّّا دلَهلٛ دلَٗاٍٗٛلري٘ دل ٍ ٚ ٔ

ٔنّريريرياى يىل نٌّريريريي اريريريإٌد ٜيٖٖريريريا نُ ٖٕداريريريَ دلّٝريريرييل دلْريريريسل ٔدلّٖريريريسٗن  

ُّ حتريريّيل       دلٕريريٕىٙ ِهاٗريرين لريرينٔه ددتريريٕدى ٔل ريرين ستٗعٍريريا وريريَ دلسريرييُ ٔدلَريريمىا ن

ٜنٔم وعالٍّْ ثلٕتْ دلْئصٛري ٔدٍّسامٚ تيدىٓ ٔلريي   لري٘   ِٕ دلْسَ دلٗى

 ٜيّْٖ ٔلُٗ ٌّنت دٍّّندت مٔه ددتٕدى.

ّٙ   :ٔنٙات "للن نارنٌا ويدىًد ِٔ يدىًد نٌٍا لٍَا دوّندمًد ٧ٙ نٍ٘نٚ لٖريا  ن

ستٗعٍا دلسيٌ٘ ٔد٦ٍ٫و٘ري ٔنُ حتّياٍريا ٍٖعمري  وريَ    لري٘ ايت ٙن ايت وفي 

ُ وعالريريَ ّريريسٍٍا وعالريريَ ٔدتسٗريريٛ ٔوعمٕوّٗريريْ ٔوساٌاِريريْ  وٍريريام٢ ٔدٙريريٝٛ نٕريريٗمٛري ٔن

 (1)."ٔدٙٝٛ ٔلَْٗ دلَهلٛ وَهلٛ نٍ٘نٚ لٖا  درتاىٛ ٥ يٖيدُ ٥ٔ غ ِا

صٍندهلل ٌَ صٍندلسٌٌٖ( ااُ ٍِريال ٔلرين   (ٖواي نٌْ تٍن ٔلاٚ دلما دلَسٕمٙ 

وريريَ نٌٖريرياى دهلل ٖريرئٌى دلَريريسٕمٖٛ ٌّريرينت وٍاتْريريٛ دلقريريأت ٌريريا دلعريرييلا ٔدتريرييدا       

دتآ دلٍاٍٍٛ ٔااُ د٥ِفا  نُ َّٖىي دلّٕدٕن دلٍاّي ذتن نٙ دّري اه نٔ  دلسا

ٍْٖه ٔدذتٗمٕلريٛ مُٔ ٕٔريٕه د٧وريي يىل ويٜمريٛ دلّٖريسٗنري غري  نُ وريٕٓ دلمريا          ِِٕي

صٍندهللري ٕٔسٕم دلما ددتنٖن ٍٔٗاٍّْ دلّٖريسٗنٖٛ نٜريٍط درتعريٕٚري ٔنٔتريذ نٙ     

  ٖلرينوّا فٖريًٕ نٌٖرياى    ِٕد٦ٕٓ وٍاّيٚ ٔلّ  وَاوسْ لمّلاىٖي ٔدلسمٕوريآ دلري  

دهللري ٔصمٜ وا ٍٖنٔ نُ ترييدى دذترييُ ارياُ ترين دختريو ٍريمفًاري ٔظترييٙ دلٍٝريٖ صريَ          

يفريرييدٛ وٍاٍريريَ ٔاريرياُ ِريريئُ ِريريامٙ يىل صريرينُ دلفيٕريريٛ دلريري  دٌٌِّّّريريا دلَريريسٕمٖٛ   

 لَْ ٜيٌّا دلسنٔدٌٗٛ. 

                                                      

 .النرجع العابق( (1
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 : االٔزمبَ اٌعؼىدٌ ِٓ آٌُّ ػبصفخ احلصَ

٤ِّريي صمريٜ حتريٕه    ٙن دلريٗىَ   ُٖٛ دلسىمٗٛ دلسَ ينّٖف  وسعي دامما صمٜ  

َ  وَاريٍ   ٛ  ٘اٌري ْ  دلري   دلَريسٕمٖ ٛ   لٚريم َ  ٔدلرياه  دٍريّقندً دلنٌمٕواٍريٗ  ٔدلرينٖ

 ّٕٝهٔدل درتمٗٚ وٍعلٛ صمٜ ٌٔفٕهِا وٖاذتّا ذتىاٖٛٔدلٍفط ٔدذتىاٖٛ دلغيٌٗٛ 

 ُ ٛ  ٕريٕ ٛ  ٍٗاٍري ٜ   تريٕٚري  نإريي  فاى٘ٗري ٓ  ٔدلياٗريٌ صمري صريَ   ٌرين٥ً  دللريٕٚ"  "ِٕدًٌريا

دلّريرينفن دلسَريري يٙ اىريريا   ٔ دللريريٕٚ " ِٕٔظٗريريذدلٖريريا  "ِٕدًٌريريآدلياٗريريٌ صمريريٜ  

 دلٗىَ.لري٘ ٜٖن 

دفّٗاىِريا دلريٗىَ غري  إٌّريا ٍِعريي يلّٗريا درتإرييٚ دليفريٕٚ دلري           لريري٘  ٔدلٍََ 

وٕدّ٘ريٛ ورييت   لريري٘  ٖٕ  د٥تيدُ وٍْ َٜاٍٗٛ دليٖا ري نٌّا ٥ يي٣ صمريٜ دلرينفٕه   

يتٍريريال نويٖ ريريا ٌّٕ٘ٗريريْ ٙريرييٌٛ صَريري يٖٛ ٫ٖريرييدُ نٔ ٍريريٕىٖا      لريريري٘ يٖريرييدُ ٔلْريريمْ  

ٍريٕىٖاري ِٔسّلرين نُ   لريري٘  هٖي إ ٚ ثٍسّريا وريَ دلّرينفن دلسَري يٙ دلٍاّريي      ٔستا

ظريريئت دل٠ٍٗريريٛ دلندفمٗريريٛ دلٗىٍٗريريٛ َِريريّن  ريريي ِريرينفن فريريااذ ٖريريٌٖ  نٌٖريرياى دهلل ٔوريريا     

ِْاّٛ و٤ٍَريآ دلنٔلريٛ ٔدٌلَرياً     َّٛغمَٖىٌْٕ ددتٗٓ دلساٟم٘ دلّاٌيت لٖا  و

ْ وريَ د ريئُ   ٔيلري٦ٓ ِريامٙ ٔث ٍري    د٥ٌلَاً دلَٗاٍ٘ ٔدلْسل دذتامددتٗٓ ٔ

ٌالْهُ دلسرياً   ِّٝيٛ وَ دلس٥ٍٖ  ٕ٘م اٍلٛ ٍٗاٍٗٛ دٌّّاًٖٛيٙالٛ لٕ يىل صنُري

 َ دلَريري٤ٔلٗٛ  دٍّْريريساى ىليٜلريريٕ  حتفريريغ ٍريريٗامٚ دلريريٕاَ ِٔفّلريريي    ٔوريريا ّٖٖريرين ٌريريْ وريري

   .د٧ف٦تٗٛ ٔدلٕاٍٗٛ

وَ ّ٘ريٛ نفرييٝ دل٠ٍٗريٛ دلنٔلٗريٛ ٔد٫تمٗىٗريٛ لريَ ِْري ن صاٟلريًا نواوّرياري ٍٔريّٕلي           

٦ًً; لالنٔه دلغيٌٗريٛ ٍِعريي لمريٗىَ وٍعلريٛ ٌفريٕه ٜٕٖٗريٛ لمَريسٕمٖٛ        دلغعاٞ دلنٔل٘ دل

ّرييدٞ  لريري٘   ري ٔدلرياه دلَريسٕمٙ ٔدرتمٗٙري٘ ٍريٗمسَ مٔىًد     وٖ ٓ ٌٗرين دليٖريا  ِٔيٌط 

ٕىْ دجملّىيت دلنٔل٘ دلوٙ ّٖٖيت ٌسلمٗٛ دلّا٘يري ٔد٧وي دلّٝنٚ وَ دلَّن ل٘ 

ِلريًٕ  د٧ٍٔريط   دلّساون ويت نًوآ دلْريي  لري٘  ٍّْ وٕٜنٚ ّاري ٍِّّٔٚ ٍٗاٍٛىدصه

يفٕ ٔمدٟيٚ وفيغٛ وريَ دلملرياٞدٓ ٌري٦ نٍ٘رينٚ نٔ ٍريلذ ًوري  سترينم        دلّساون دلصمٜ 
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 .نٔ ومًٌ دتىٗيت د٧ايدت

دلٖريريا ٔىٍٔريريٗا اريريولا لريريُٗ وريريَ دلّٕتريرييت نُ ِّقريريو وٕدتريريذ وّٖريريمٍٛ ٙريرين نٙ     

٥ ٖلرياىُ ٌريا٫غيدٞدٓ دلري     دلريٗىَ  لريري٘  ٝٙي د٥ٍّٕىاى دلٖريٗ   ٙيٌٛ صَ يٖٛ ل

صمٜ دلَريسٕمٖٛ لّريهوا ددتريٌٞ د٧اري      دلٖا ىن ِّسٔ ٛريثّم ّا دلَٕ  درتمٗٙٗ

دلريريٗىَ ٍريريًٕتا فٖريريٍٛ لٍٗسريريآ   ٔيُ ااٌريريْ ىٍٔريريٗا وريريَ دّٜٗا٘اِّريريا دلٍفعٗريريٛري نوريريا   

َ   عتّن نِىٗريٛ وٚرياصفٛ   ٍٕىٖالري٘ ي٥ نُ دلٕٙيت نٍمّّٝا;  ٥ىٍِرياط   ولاىٌريٛ ٌريالٗى

 .دلْي  د٧ٍٔطلري٘ د٧ٔىل ٌهِي دلمفآ دل  ٍِّاغي ويت دلعىٕٜآ دلئٍٗٛ 

وٍعريري  نٙ  فريرياىْٛريرياون دلٌّلريرياً د٥دلسَريري يٖٛ اريرياٌيت  ٔتريرين دختريريوٓ صىمٗاِّريريا    

ٔمماىٍريٛ ٍٗاٍريٗٛ   ٌلٖن وساتٍٛ دلٗىٍٗا ٔيذتا  نا  ٙرييى ٌريالٗىَ   صَ يٙ 

تٖريٜ صلٌٕريٛ   نٌريٌده  ئدٍريّسىاه دللريٕٚ   لريري٘  ا٘ دلٕص٘ دلٗى  ٌا٫ليدط ددتٍريٌٕ٘  

وٗٛ لمريريريٕل صمٗريريريْ ل َريريريي يىدمٚ دلٗىٍريريريٗا ٔيىغريريرياوّي صمريريريٜ وعأصريريريٛ د٫ىدمٚ دلَريريريا    

 .دليٖا  .

ٔاولا يغرييد  دلريٗىَ ٌالسٍإريي د٫ىِاٌٗريٛ لريندصٓ ٔدللاصرينٚ ٔث ٗريٍّي وريَ         

ٔفمريري   ٫ٌّريريال دلريريٗىَ ٍٗاٍريريٗاً  دلّّٝٗريريٛ ٜ مٍٍريريدلْريرياون ل دلّريرينو ٔ ريدلريرياه ٔدلَريري٦ا 

دلَريريّلٍن لريريري٘ ٍريريّغ٦ ا وَريريّنميٛ ث ٍّريريا وريريَ ددتّٖريريامٖٛ ٔدّ٘ىاصٗريريٛ ٕريريسٌٕآ 

   تامً.ميٍٗاٍ٘ ٔدٌٌّدً نٙ ٌعاً  رتٍ  دلٗىَ

 خبدتخ:

 ً ٌٖريرياى دهلل وريريَ دلْريريّن  ن يًدٜريريِٛريريٕ  نصمٍريريْ دلَريريسٕمٖٛ نُ ِريرينت صإريريفٛ دذتريريٌ

 ٔيصامٚ صٍنىٌريْ وٍٖريٕى ٜٔ ٕوّريْري    فاىٛ دلساملٛ دلَٗاٍٗٛيٌسامِي دلَٗاٍ٘ ٔ

لَّرييت   -ولالْ د٩ٌريذ  لري٘ اىا ٖلٕه واٖ ن ٌاُّٖ  - دلّس٠ٍٛ دلسَ يٖٛ" غ  نُ

٘ د نت مٔه نفيٝ هدٓ نغمٍٗٛ وَمىٛ ْٖ  يىل  ٛ   د٥ٍرييدِٗٙ " ٔنُ د٧ٍٔرييت لمٝىمري

دلْريرييصٗٛ وريريا ِريري٘ ي٥ تٍعريرييٚ ِلٍعيِّريريا دلسإريريفٛ لّٝلٗريري  نِريريندت نٍٔريرييت ٔن ريرين      

دلقّن لٖا  يٖرييدُ   دلّٕدًُ د٫تمٗى٘ دلٗىَ ٥ٍّسامٚلري٘ ِّٙأً دٍّسامٚ ٌفٕهِا 
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ٜريريندٟلّا درتمفٗريريٛ ٔد٧واوٗريريٛري   لريريري٘  ٌاِريريْ ِمسريريَ   -ثَريريَ ِٖريريٕى دليٖريريا   -دلريري  

ٔ  صمريريٜ ٍريري  دلفأٙريريآ دلٍٕٖٔريريٛ د٫ٖيدٌٗريريٛ رئدٍريريّسامٚ ٔلريريٛ دلغريرييُ      ٔستألريريٛ دلّريريه 

دذتريريرييُري ِٔريريريٌصي حتالفريريريآ يتمٗىٗريريريٛ لٕدّ٘ريريريٛ يٖريريرييدُ  لريريريري٘ ٔدٍريريريّسيد  افريريرياِّٞي 

 ٜٔمفاّٟريريا اىريري٦ِ٤ٓ ل٦ٍريريّىيدى اٝمفريرياٞ ٘ٗريرينَٖ ٔٔاريري٦ٞ ٜٖريرييٖا لٖريريا    

ّٝرينٚ  ٔ يتٍاصْ ٌا٥ٌّسام صريَ يٖرييدُري ٔستألريٛ يتٍريال دل٥ٕٖريآ دل      دلغيُ دليناال٘

ٌالّسٙٗريرين يىل دلسريريٕمٚ يىل دلٍعلريريٛ ٔلريريٕ ٌّريرينفن وٗريريندٌ٘ صمريريٜ ٜريرين ِسريريٍ  ستىريرين ٌريريَ    

 ٍمىاُ وه ٍسٕم.  

 ّٖفريري  دلٍعاوريرياُ دلَريريسٕمٙ ٔد٧ويٖ ريري٘ صمريريٜ د٥ٌٌصريرياٛ ممريريا ّٖٖريريٕىٌْٔ ٍِٕريريساً    

د٫تمريريٗي صريري  وريريَ ٖٖريريفٌّٕي ٔاريري٦ٞ ستمريريٗا ٫ٖريرييدُ    لريريري٘ لمٍفريريٕه د٫ٖيدٌريري٘  وٍَريريلًا

 إٌْ ْٖيت صمٜ نِي دلىرييدٓ دلاٟٗريٛري  ; دلٍعاوال ٦  وّىًا ٖٔسّ  دلٗىَ ٌمنًد

ٔىغٍّّىريريا دلريري  ميّم ّريرياري  ّىريريا وريريَ ِيٍريرياٌٛ دلٖريريٕدىٖك دلٍالَٗريريّٗٛل٥ غتفٗريرياُ تمٔ

اٗفٗٛ وٕدّ٘ريٛ يٖرييدُ ٜٔمفاّٟريا; لهويٖ ريا       لري٘ ري ٔغتّمفاُ دلّقمٗ وٍّالري٘ 

ا يٖرييدُ نٔ ٍريٕىٖ  لريري٘  دلّنفن دلٍاّي اىا ّٖىٍٜ درتمُٕٗٙٗ ٍٕدٞ لري٘ ِسن ِيغَ 

يارياى ًِٕٖرييت د٧صٍرياٞ ٔد٧مٔدى ِرييٝ نُ صمريٜ ٜمفاّٟريا درتمريٗٙا نُ        لري٘ نٔ دلٗىَري ٔ 

لريري٘  ِّٕٔىل ِري٘ مٔى دليّرين د٧صمريٜ; ل ريَ      ٖٚعمسٕد ٌالٕدّ٘ٛ دلٍّفٗوٖٛ دلٍاّيٚ

    ٔ ٍريٕىٖا تريرين ٖٖريعنوُٕ ٌئٍريريٗا   لريري٘  هدٓ دلٕتريْ ّٖىّريا يصتريرياً د٥ِفريا  ورييت يٖريرييدُ. 

ٔل  ِلنٖيدٓ مٔه درتمٗٚ ٔدل٥ٕٖريآ   ٔدلٖا ل اٌْ دلٗىَ ِ٘ دل اُ دلٍاٍَ

 دلّٝنٚ د٧ويٖ ٗٛ.
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 كارنيغي مؤسسة ندوة عن ثقرير

 

الا٘ويي ّال هاي    فااٖ  الحاسة  "أقبهت هؤسسٔ كبزً٘بٖ للسلم الدٍلٖ ًادٍٓ ثعٌاَاى:   
ثسًبهذ الشسق اٍٛسظ فاٖ سبعد أٍ  ي قدهْب فسٗدزٗك ٍٍزٕي ه"اٛف فاٖ ًْبٗٔ تلَح 

العبلني ٍكبى الحبضس اٛثسش فْ٘ب ّٖ السي٘سٓ ثابزثسا  فاٖ التبثع لوٌحٔ كبزً٘بٖ للسلم 
الا٘وي  فااٖ  ثَدٗيي التٖ تعتجس ٍاحدٓ هي أكخس الووبزس٘ي اليبعل٘ي للس٘بسٔ اٛهسٗك٘ٔ 

ٗ     فااٖ  ٍسي٘سٓ سبثقٔ للَالٗابت الوتحادٓ    سٓ هعْاد  الا٘ويي ٍتشابل حبل٘ابً هٌصات هاد
 ثبستعسا  الوسكص قبم ربهعٔ رَزد تبٍى. ٍّٛو٘ٔ الوقبثلٔفاٖ الدزاسبت الدثلَهبس٘ٔ 

 .ثَدٗي ثبزثسا السي٘سٓ لسبى على فْ٘ب ربء هب أّن
 

 احلسة ادلٕعُخ

دٍّّمْ دلَف ٚ دلٍنٔٚ ٌاذتنٖٖ صَ دذتيُ دلٗىٍٗريٛ دلٍَريٗٛ; ٔصممريْ إٌّريا      

ّٝرينٚ د٧ويٖ ٗريٛ ٧ٍريٍاُ صرينٚري وٍّريا      دل٥ٕٖريآ دل لري٘ اولا ٌسنً د٥ِّىاً ٌّا 

ٍٕىٖا ٔدلسرييد   لري٘ دٌْغاه دلينٙ دلساً د٧ويٖ ٘ ٌا٥ٌّقاٌآري ٔاغٗاُ دلٖيدل 

ٔدلوٙ دٍّٕٝه صمٜ اريٕ  وريَ د٥ِّىرياًري وريَ ّ٘ريٛ نفرييٝ نارينٓ دلَريف ٚ صمريٜ          

ٔتريْ  لري٘ نِىٗٛ "يمدىٚ دِّىاً ِٔف   وٍاٍٍا ٍٔٗاٍٛ وٍاٍٍٛ ٌهإي وَ نًوٛ 

 ٔىٚ ختٖٗٗ ِاوٓ وَ د٥ِّىاً ٌاذتيُ دلٗىٍٗٛ.ٔدٜن" وا ٖس  ٙي

ِوٓ دذتيُري دانٓ دلَف ٚ نُ دلٍسرين  فري٘ لري٘ صٍن ٜنّٖٕا صَ ددتاٌَ دلعاٟ

ٔدلريوٙ نمٝ  فريري٘  وٍالا لْٗري ىغي ستألٛ دلٍفك ٔدلّٚريقٗي لمسٍٖريي دلعاٟ  فري٘ دلعاٟ

 يىل ٜيت ِْْٕٖٔ ٔدتيت وا ظتيٙ  
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 آٌُّفـٍ ؤظجبة اٌزدخً اٌعؼىدٌ 

ّا ٧ٍٍاُ دذترييُ دلَريسٕمٖٛ صمريٜ دلريٗىَ نّرياىٓ دلَريف ٚ يىل       ٍٗا  ّيٜلري٘  

ٛ ِٔ٘ ٌعيٚ دلَسٕمٖا يىل دلٗىَ  فمفٗٛ وّىٛ ٌالٍَريٍٛ  رييري ٔنٌريْ     الٚٗٛ مدفمٗري

   ٖ َ نٌنًد نويًد ّٖسم  ٌالَٗاٍٛ درتاى٘ٗٛ لنّٖي!

ٔنٙريريريالْ نُ لريريرينٝ دلَريريريسٕمٖا ٍ٘ريريريُٕ دلْريريريا وريريريَ اريريرين ّريريري٘ٞ ميريريري ري ٔدلريريريوٙ   

يري ٔٙىَ ِريود دلَريٗا  ِعيتريْ دلَريف ٚ يىل د٧ٍريٍاُ      ٖفَئٌْ ِّنٖنًد ٕٔ٘مًٖا  

 دلٗىَ ِٔ٘ اىا ٖم٘:لري٘ دل  ملسْ دلَسٕمٖٛ يىل دلّنفن دلسَ يٙ 

دلفٕٙريريٜ لريريري٘ ٍريريس٘ دلَريريسٕمٖٛ دلّريرياىغت٘ دتسريرين دلريريٗىَ غريري  وَريريّلي ٔغريرياى      .1

ٞا صمريٜ دللاصرينٚ دلٍّسريٛ لرينّٖي ِٔري٘: "       ظتريَ نُ  ٔد٥ٙعيدٌآ صمٜ دلنٔدً ٌٍريا

لري٦٠  فريري٘  ن٥ ٖ ُٕ ِّنٖنًدري ٔٙريسٗفًا مبريا ٖ   فري٘ ٖ ٍٖلٜ دلٗىَ تًٕٖا مبا 

 ٖ ُٕ ِّنٖنًد".

2.    َ ٍريريمىاُ ٔستىريرين ٌريريَ ٌريرياٖذري ٔستألريريٛ ٌريريَ ٍريريمىاُ     دلٍّريريالُ ٌريريا ستىريرين ٌريري

لمَريريسٕمٖٛ ٔفٚريريٕل تٚريريٗٛ دلٖريرييدل  ٫ٍٔريريآ ٌفَريريْ ٔدصريريامٚ د٥صٍّريرياى د٥تمٗىريري٘

 دلٗىَ  ود د٥صٍّاى.لري٘ 

٫ٖيدٌري٘ صريَ ٜرينٔمِا    وْ مٛ دذتنٔم ٜٔا٘ٛ دلَسٕمٖٛ يىل يًدلٛ درتعريي د   .3

 ددتٌٍٕٗٛ دلّىٕن ٌاذتٕٔٗا.

 ٍٗعيٚ دذتٕٔٗا صمٜ وسعي نضتاٞ دلٗىَ وَ ٕسنٚ يىل صنُ. .4

لريريريري٘ دصّلريريريامِي نُ ًٌو ريريرياٌّي دلريريريوِاُ ٌريريريهإي د٧ٍريريريمٝٛ ددتٕٖريريريٛ ِعريريريٕىًد    .5

 -داٗط دلسيٌ٘ ٙن نإي دلنٔه لليًدري ٔف٦ه نٍٍٕصا وريَ د٥ِّريٌدًدٓ   

ٍريٍّٗاىُٔ ِٔسريٕم ٜ ٕوريٛ ِريامٙ ٔارين       -لاذتُٕٕٔٗ لَٕٗد ي٥ ٌسل نليدم 

 دلىم ٛ.لري٘ دلٗىَ ٔنًٖٚا لري٘ ّ٘ٞ ٍٗ ُٕ صمٜ وا ٖيدً 

 احلسةفـٍ اٌدوز األِسَىٍ 

ِريوٓ  لريري٘    ِ َ دلَف ٚ وَّاِمٛ نٌنًد صٍن دذتنٖٖ صَ دلرينٔى د٧ويٖ ري٘   
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دلٖرييدل وٍريو دلٗريًٕ د٧ٔه    لري٘ دذتيُري للن نانٓ نُ ٔدٍّعَ وّٕىاٛري ٔايت 

 دلّال٘:لري٘ ٛ د٧ف ٚ نٍٕ  صمًٍٗاري ٜٔنمٓ ِما دلْاىاٛ د٩ٌٔلري٘ ٔيمنا 

ري ٔدلريريوٙ ٕٔريريفّْ ٌغريري  2216دلَريرياصنٚ ٔدلريرينليت ٌاٍّٖريريندى دللريرييدى د٧ممريري٘  .1

دلسل٦ٌ٘; ٜٖٗ ٖعمَ وَ دذتٕٔٗا َِمٗي د٧ٍمٝٛ ٔد٥ٌَٝاُ وريَ دلرينُ   

 اْيط وٍَ  ٧ٙ وفأٙآري نٙ د٦ٍَّ٥ً تٍن ٌنٞ نٙ وفأٙآ!

ٕواٍريري٘ ٔد٫ص٦وريري٘ ٔدلسَريري يٙ لمَريريسٕمٖٛ ٔاريرين دلريرينصي دلَٗاٍريري٘ ٔدلنٌم .2

 نايدت دلّٝالذ.

 َِمٗ  دلَسٕمٖٛ صمٜ وَّٕٝ صاهم. .3

 دللٗامٚ ددتٕٖٛ دلَسٕمٖٛ.لري٘ وْاىاٛ ٍٙاط نويٖ ٗا  .4

 ٌِٖٔن دلعاٟيدٓ دلَسٕمٖٛ ٌالٕتٕمري ِٕٔ وا ٖسّ  ِٕىاًا وٍاّيًد. .5

ٍٕريااٛ  وَ ّ٘ٛ نفيٝ ِيٙ دلَف ٚ نُ ٔدٍّعَ ِلًٕ ٌنٔى وفي وٍرياتل ِٔريٕ دل  

نٙ لريريريري٘ ٔدلَريريريس٘ لمّٕٕريريرين يىل ٔتريريريذ ٫اريريري٦  دلٍريريرياى نٔ د نٌريريريٛري لٗىريريريا   يريريريًٌ    

 ددتاٌٍا ٍٗٝل  د٧ويٖ ُٕٗ صتاًٜا.

ٔصريريَ نٍريريٍاُ ِريريود دلريرينصي د٧ويٖ ريري٘ لمَريريسٕمٖٛ ِريرييٝ دلَريريف ٚ نُ هلريريا ٖسريريٕم       

لمٖريريفلٛ دلٍٕٖٔريريٛ د٫ٖيدٌٗريريٛري لريريًمدىٚ نٌٔاوريريا ِريرييٝ نٌريريْ وريريَ دلٍريرينٟ٘ مصريريي دلَريريسٕمٖٛ        

فلٛري ِٔريٕ وريا ّرينم صمٗريْ نٌٔاوريا وريَ ٙريئىٚ مصريي نويٖ ريا          اٚىاُ لٍٙاا دلٖري 

 ٧وَ دلَسٕمٖٛ ٜاه يص٦ُ دلٖفلٛ.

 اجلٕىة إىل ؤَٓ؟

 وسي  ىمِا صمٜ ٤ٍده ِن دلٗىَ ثٚ٘ ضتٕ د٥ٌلَاً  ا٥ً ًٌٍٕٔ٘ا؟لري٘ 

ري ٧ُ دٌفٖرياه ن٘اٌْ دلَف ٚ نٌريْ ٌاصّلامِريا دلْقٖري٘ نٌريْ لريَ ٖ ريُٕ ٍِريال        

يدل وريَ عت ريي دلري٦ٍم; ل ٍّريا ِريرييٝ نُ     د٧ٍرياِ ٕرييدل ٍريمعٛري ٕريري   لريري٘  دلٖرييدل  

مم ريريَري ٔيٜريرينٝ دلسٚريري٦ٓ ِريري٘ نٖريريَ ٍريريٗ ُٕ درتريريط دلفإريرين؟ ٧ُ      د٥ٌلَريرياً

وٖعٍسٛ ًٔدٟفٛري ٔنٙالْ يهد ٌعيٓ يىل دللٚرياٖا دلعاٟفٗريٛ    1990ٜنٔم وا تٍن 
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ددتريريٌٞ دلْريريىال٘ وريريَ درتريريطري ٔددتٍريريُٕ صٍريرياىٚ صريريَ  لريريري٘ لىسعريريي دلْريريٕدليت ٖسْٗريريُٕ 

ٍريمعٍآ دللرييُ دلّاٍرييت صْرييري ٔيهد     لريري٘  ٛ وَريّسىيٚ ٌيٖعاٌٗري  لريري٘  فمٗط وياريَ  

 ٌننٓ ٌالّلَٗي  ا٥ً ًٌٍٕٔ٘ا لىاهد ٍٗٝنٗ ذتٚيوٕٓ؟

ٌّاٖريٛ دذتريٕدى دلريريٕا  ارياُ ل رييٚ ٕريريسٍٛري     لريريري٘ ٔنٙريالْ يُ ٌلريأ د٧تريالٗي     

ٔااٌريْ يٜرينٝ دلْرياان ِريري٘ ٕريسٌٕٛ حتنٖرين ِريود دلّلَريريٗي; ٔيهد وريا ٘رييٝ هلريريا         

     ٗ ٙسن ٜالريريٛ دل ريريٕ  وريريريَ   دلّلَريريٗي لَريريٍّّٗ٘ مبٙىٕصريريٛ مٖٔريريري٦ٓ لاّريريمٛري وريريا ٍريريري

 دلٗىٍٗا نإي ًٍٕٞد.

ٌٍٗىا نانٓ نُ دلَسٕمٖٛ   ِ َ ويِاٜٛ نٌنًد لمٕٜنٚري ٔنُ تٗاً م٦ٖٔٓ نٔ 

نتالٗي ِْٛ ٍٖاٍٍّا نإيري ٔنّاىٓ يىل يٜنٝ دلفاىتآ ِٔ٘ نٌريْ ارياُ دلّٕترييت    

مدٟىريًا يُ ِلَريريىْ دلريري٦ٍم لريريًُ دذت ٕوريريٛ دلّلمٗنٖريريٛ دلياٌٖريريٛ دلْريرييصٗٛ ٍريريّ ُٕ  

ٞري ٔوا دٌلَي ٍ ِ ٌ صمٜ صنُ; ل َ وا ٍِنٔ صمْٗ د٧وٕى دلًٕٗ ِريٕ  ٍٕسالري٘ 

لريري٘  ٕريٍساٞ ِٔريامٙ ٜٔ ٕوّريْ    لريري٘  يُ دٌلَىْ دل٦ٍم ٍريٍّّٗ٘ د٧وريي ٌرياذتٕٔٗا    

 صنُ ص ُ وا ِٕتيت ددتىٗيت.

 وِب ػاللزهُ ثئَساْ؟ احلىصُىْ ِٓ ُ٘؟

ن٘اٌريريْ دلَريريف ٚ صٍريرين دلَريري٤ده صىريريَ ِريريي دذتٕٔٗريريُٕ؟ ٔوريرياهد ٖيٖريرينُٔ؟ ٔوريريَ ٖلريريذ  

دِٞريريريي؟ ٌلٕ ريريريا "دذتٕٔٗريريريُٕ اىريريريا َٖريريريىّٗي ًو٦ٟريريري٘ د٧اريريريامميُٕٗ )زتىٕصريريريٛ      ٔى

صْاٟيٖٛ ختٗمٗٛ(ري مبسٍٜ وفي لَٕٗد تٍٗمٛ نٔ مجاصريٛ صيتٗريٛ نٔ ٔلالٗريٛ نٔ مجاصريٛ     

مٍٖٗٛ. دلسٍٜ دلْرياٟيت  ريود دلٖريعم  ِريٕ )زتىٕصريٛ وريَ دلي٘رياه( يىسّريي ى٣ٖريٛ وريا           

وّعيلا مٍٖريٗاري ٥   دلوٙ ٖيٖنُٔ صىمْ; ل َ لُٗ لنّٖي نٙ نٖنٖمٕ٘ٗٛري لَٕٗد

 اٗذ ٍٗاٍ٘ وسا.لري٘ مي ٍا ٌَّٕلٛ نُ ِٚسّي 

ٌٍَريريااٛ   ٖسٙريريٍّي نمدٞ دذت ٕوريريٛري ٔتريرين اريريإٌد ٘ريريًٌٞد وريريَ وٗريريندُ دلّغريريٗ       

دلَٗاٍريريريري٘ري ٔاريريريريإٌد نٖٚريريريريًا ٘ريريريريًٌٞد وريريريريَ دذتريريريريٕدى دلريريريريٕا . اريريريريالٍٕد ث ٕوريريريريٛ      

ِ ٍٕتيداٗٛ )هدٓ افاٞدٓ(. ٔاإٌد ٙريىَ فعريٛ ّرييداٛ ٔاٍٗريٛ. ىمبريا ارياُ       
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ددتاٌٍا ل َ ااُ ٍِال فعٛ واري ٔااُ ٍِال ٜالريٛ وريَ   لري٘ ٕل ٍِال ّ 

د ْاّٛ ٔصنً د٥اّىاه; ل َ ىمبا تن ٖ ُٕ ٍِال ِٕدل  ٔلَٕٞ دذتغ دٌّرياى  

 ٍٖاٖي".لري٘ 

ٔصَ ص٦تّّي ٌريًٖيدُ نارينٓ دلَريف ٚ نُ دذترئٕٗا لَٗريٕد ٕريٍاصٛ يٖيدٌٗريٛ ٥ٔ        

 موٜ حتياّا يٖيدُري ٌن ِّىّيت ٌّٕٖٛ ميٍٗٛ ممٌٗٚ.

دلنصي دلسَ يٙ دلٌصًٕ لّ٘ ٥ ِيٝ نملٛ تااسريٛ صمريٜ هلريا; ٌرين يُ      ٔوَ ّ٘ٛ

ٔ٘ن لّريٕ ٙري٠ٗن ٘رينًد ٥ٔ ٖيتريٜ يىل وّعمٍريآ دذترئٕٗا وريَ ِريٕل  ملاصريآ ٕٖ٘ريٛ           

دلٗريريندُ دلسَريري يٙري ٔوريريا عتٖريرين يمنريريا ِريريٕ  لريريري٘ وّعريريٕىٚ حتلريري  ٌٕصريريًا وريريَ دلّريريٕدًُ 

ِريوٓ دذترييُ   ري٘ لددتاٌٍا لري٘ زتىٕصٛ وَ دلّٝالفآ دلٍّاتٚٛ دل  تن ٥ ِسلن 

 دلٗىَ.لري٘ دلندٟيٚ 

 وُف ديىٓ اٌضغظ ٌىلف احلسة؟

لريري٘  ِوٓ دلٍنٔٚ يىل صنٚ صٕدون مي َ ِٕظٗفّا لمٚريغط  لري٘ ِعيتْ دلَف ٚ 

 ٍٍٗن يٖلات دذتيُ ِّٔقمٗ لٗىا ٖم٘:

 ويد٘سٛ دلنصي د٧ويٖ ٘ لمَسٕمٖٛ فإٛ ٌسن ٘يميٛ دللاصٛ دل  ٝ. .1

 دل ٌٕغيِ.لري٘ دٍّغ٦ه دلّٗاى دلٍاِل لمَسٕمٖٛ  .2

د٥ٍّفامٚ وَ دلٕٙيت دلنٔل٘ لمَسٕمٖٛ ٔدلوٙ ِٚرييى اريٕ ًد ٌسرين ددترييدٟي      .3

 ث  دلنٌٗا.

دتٍال دلَسٕمٖٛ ٌّفّي دلٕٙيت ٔستألريٛ اىهٌّّريا وريَ دلْريا ددتٍريٌٕ٘ ٜريٕه        .4

 دلٗىَ فإٛ لٗىا ّٖسم  ٌاذتنٔم ددتٌٍٕٗٛ.

 دلَمعٛ.لري٘ يّيدل دذتٕٔٗا  .5

نُ ٖ ُٕ صمْٗ دلٗىَ ّٜريٜ ٥   ٙئىٚ ختم٘ دلَسٕمٖٛ صَ ٌعيِّا لا ظتَ .6

 ٖ ُٕ ِّنٖنًد صمّٗا.

اىا ِعيتْ دلَف ٚ يىل صنٚ ٕ٘دٌَ ِّسمري  مبَريّلٍن دلريٗىَ ٌسرين نٙ دِفريا        -
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نٙ دِفريا  ِٔريٕ وريا    لريري٘  لٕتذ يا٦  دلٍاىري للن ٜوىٓ دلَف ٚ وَ صاون زتّٕه 

ٍريريريٗ ُٕ صمٗريريريْ ٔٙريريرييت دلريريرييُٟٗ دلَريريرياٌ  صمريريري٘ صٍريريرين دهلل ٕريريريا  ٔدلريريريوٙ ٕٔريريريفّْ    

٘نًدري ٜٔريوىٓ وريَ صٕمِريْ يىل دلَرياٜٛري لٗىريا ى٘ٝريْ نٌريْ لريَ          ٌالَٗاٍ٘ دلوا٘

 دلٗىَ ٍٗ ُٕ وْ مٛ.لري٘ ٙىَ نٙ دِفا  وا ٖس  نُ ٌلاٞٓ فري٘ ٖلٍن دلٍ

وسادتريٛ  لريري٘  اىا مصْ دلَف ٚ يىل ِلنٖي َ٘ي ٕ٘ٙ يىل ٕريٍساٞ لمىَرياصنٚ    

دللٚٗٛ د٫ٌَاٌٗٛ ٔدل  دًمدمٓ ًٍٕٞد ٌسن ترييدى ٌلرين دلٍٍريا دلياريٌٙ دلريوٙ نصريا        

 ًد وَ صىمٗآ دلَاصنٚ ٔد٫غأٛري ٔل ٍّا   حتنم وَ ٍٗلًٕ ٌّوٓ د٫غأريٛ  إ

نٔ وريريَ ٖلريريًٕ ٌّريريٕل  دلمٗريرياىدٓ دلريري  تريرينىِا دلٍٍريريا دلريرينٔل٘ مباٟريريٛ ومٗريرياى صريريَ دلسريرياً      

 دلاٙ٘ للط.

 

 دلٍنٔٚ وّٕليٚ صمٜ دليدٌط:*

https://www.youtube.com/watch?v=h0PoB7xjN_c  
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 عجداهلل عالٖ صجسٕ

 

   ِمـدِخ:

وٕدّ٘ريٛ دلسرينٔدُ   لريري٘  ّ مْ دل٤ٍَآ د٫ص٦وٗٛ دلٕاٍٗٛ فط دلرينلال د٧ٔه  

   ٔ ٛ دلّٖريريرينٙ لمٝريرييُ دلّٚريريريمٗمٗ لريريري٘  دلَريريسٕمٙ د٧ويٖ ريري٘ دلغاّريريريي صمريريٜ ٦ٌمٌريريرياري 

ٔدلٍفَريريريٗٛ دلريريري  ىدللّّريريريا. ٔث ريريريَ د٫صريريري٦ً دلريريريٕا  ٌريريرييغي ستنٔمٖريريريٛ ٍٔريريرياٟمْ        

ٔيو اٌاِريريريْري وريريريَ تمريريريَ دلٖريريريٕىٚ دلريريري  تريريرينوّا يصريريري٦ً دلسريريرينٔري ٌٔريريرينه دلّٚريريريمٗن        

ٔدلف اريريآ دلريري  اٍسريريْ نمدٞ شتّمريريذ ٍٔريرياٟن يصريري٦ً دلسريرينٔدُ ٔويٌِتّريريْري اريرياُ    

مىريٛري  د٫ص٦ً دلريٕا  ٖسىرين صمريٜ ٌلرين دذتلٗلريٛ وريَ دلٕدترييتري وَّريمًٝا ٌٖرين  دل          

ٔوَريريّفٗنًد وريريَ ٘ريرييدٟي دلسريرينٔدُ دلّٕدلٗريريٛ ثريري  دلٗىٍريريٗاري لٍلمريريّا ؤٕلريريٛ ٌالٖريريٕٓ     

لريريري٘ ٔدلٖريريٕىٚري ٔدلْريرياِن دل٤لريريٛري دلّٕريريٝٛ ٌالٍريريهِ ٔدلٍٕريريآري ٌٔريرينوٕل دلٕ ريرياىل    

 ٌسل دذتا٥ٓ.

ٔلريريود ٥ ٌَريريّغيُ نُ دلسريرينٔدُ تريرين لريرياتي وريريَ دٍريريّّندلْ لمى٤ٍَريريآ د٫ص٦وٗريريٛ     

ٚرييٌآ ددتٕٖريٛ ٔصىرين يىل ٜعريي ٔدٍٍَّريال      دلٕاٍٗٛري لاصّنٝ صمٜ صرينم وٍّريا ٌال  

     ٘  -ٌسل دللٍٕدٓ دلفٚاٟٗٛري ِٔنم ِٕٔصن وَ َٖاٌن وريا َٖريىْٗ ٌريري "حتريالذ دذترئٕ

 ٕا "!

ِوٓ دلٕىتٛ َٖمط دل اَِ دلٚريٕٞ صمريٜ نٍ٘رينٚ ٔيو اٌريآ ٍٔرياٟن يصري٦ً       لري٘ 
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دلسريرينٔدُري ٍريريسٕمًٖاري ٔصيٌٗريريًاري ٔغيٌٗريريًاري ٔاٗريريذ ٔد٘ريريْ د٫صريري٦ً دلريريٕا  شتّمريريذ       

 ًٖٕ وَ دذتيُ ٔدذتٖاى ٔدلّٚمٗن. ونٝ نلذدلّٝنٖآري صمٜ 

 ؤوال  / ؤعٕدح ؤفىذ اإلػالَ اٌعؼىدٌ ػسثُب  ودوٌُب :  

وَ دلسريئت نُ دلَريسٕمٖٛ دصّىرينٓ لسلريٕم إٖمريٛ ٍٗاٍريٛ دلّرينفن غري  دلٍاّريي          

ّرييدٞ دلريووي ٔدلري٥ٕٞدٓري ٔ     لريري٘  ّري٤ُٔ دلرينٔهري ٔدٍريّٕىاى ٔئِّريا دل ريٍ ٚ      لريري٘  

ٜريا ٔ٘رينٓ ٌفَريّا ِّسريي  ليٖرياا دذترييدل دلْريسل         ِمٙه لّغٗ  ِوٓ دلعيٖلٛ ي٥

ري ٔريريي ِعريرياليٓ صٕدوريرين ٔوريريّغ دٓ نفريرييٝ ملسريريْ دلَريريسٕمٖٛ يىل     2011لريريري٘ دلسيٌريري٘ 

وريرييت ٕٔريريٕه ٍريريمىاُ ٔصتمريريْ   2015لريريري٘ دلّريرينفن دلسَريري يٙ ٔدلسريرينٔدُ صمريريٜ دلريريٗىَ   

ستىن يىل ٍنٚ دذت ي. ِٕٔدًٓ نِندت دذتيُ صمٜ دلٗىَ ورييت نِريندت مدفمٗريٛري    

ىٕه ٍسٕمًٖا ٥ٔ ٌٖده مب٤َٔلٗٛ ٠ِّٗٛ دلينٙ دلساً دلريندفم٘  للن دٙعميت د٫ص٦ً دل

 لملٍٕه ٌٍٙن ٍمىاُ وم ًا لمَسٕمٖٛ فمفًا لٕدلنٓ.

ِريريود د٥يريريآ حتياريريْ دلااٍريريٛ د٫ص٦وٗريريٛ دلىٕلريريٛ ٍريريسٕمًٖاري ٔملسريريْ ضتريريٕ  لريريري٘ 

 ٔ د٧ٖريرياً د٧ٔىل ٥ٌعريري٦  وريريا َٖريريىٜ ٌسإريريفٛ  لريريري٘ دلّّمٗريرين لمٝريرييُ ٍٔٗاٍريريٛ دذتريريًٌ. 

 " ٦ٔٔٛ ومُٕٗ ِغيٖنٚ ِنصي دذتيُ صمٜ دلٗىَ!!!دذتًٌ ٍٙن "ِٕٖي

ٔرتنوٛ د نت درتا٘ري تنً د٫ص٦ً دلَسٕمٙ ٔل٘ ٔلري٘ دلسّرين ًٖٔٔريي دلرينلال     

ستىن ٌَ ٍمىاُري صمٜ نٌْ دللاٟرين دلفسمري٘ ٔدللريٕٙ لمٙريٗٓري ٌا٫ٙريالٛ يىل إٌريْ       

ى٘ن د٥تّٖامري ٌٖٔ  ن٦ًٜ دلٍْاُري ٔدلي٣ٝ دلّٝنٖٕٗٛ لمىىم ريٛ. ٔيىل ٘اٌريَ   

صىن ٌَ ٍمىاُ ٥ٔ ٖريٌده صمريٜ دوري٦ّل دو دإىٖريٛ يص٦وٗريٛ خترينً اىٕٜاِريْ        هلا 

 دلْقٖٗٛري ِٔسىن صمٜ دلئٖٚ لْ اي٘ن ٜ ي ٔاىيّ  نٔه رت٦لٛ ٔدلنٓ.

للرين ناريرينٓ َِرييٍٖآ يص٦وٗريريٛ نُ ستىريرين ٌريَ ٍريريمىاُ دٍريّٕٝه ٌٍَريريٍٛ اريريٍ ٚ     

٘  $صمٜ زتىٕصٛ تٍٕدٓ  ٛ $ري ٔ#يً ٌري٘ ٍري َ ري ٔتالريْ دلَّرييٍٖآ نُ ستىرين ٌري    #دلسيٌٗري

ٍمىاُ نفٚيت تٍاٚ دلسيٌٗريٛ حتنٖرينًد ٫مدىٚ دلرينٖٕدُ دلم ري٘ري ورييت نُ دللٍرياٚ لَٗريْ        

ىاٗٛري ِٔود ٖفَي ستٕىٖٛ دلنٔى دلّٚمٗم٘ للٍرياِ٘ "دلسيٌٗريٛ" ٔ "دلسيٌٗريٛ دذترينٗ"     
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 دلئٖٚ اىن ٌَ ٍمىاُ وَ ّ٘ٛ نفيٝ.لري٘ دذتيُ صمٜ دلٗىَ وَ ّ٘ٛري ٔلري٘ 

ٜاٍٙٛ د٧و  $سٕمٖٛري مت د٫ص٦ُ صَ دلَٗاٍٛ دلَلري٘ ٌٔعيًد إىٖٛ د٫ص٦ً 

لريري٘  ري ِٔسىرين دذتاٙريٍٛ صمريٜ وَرياصنٚ دلْريٍاُ      #ستىن ٌَ ٍمىاُ ل٬ص٦ً دليتى٘

د٫صريري٦ً دليتىريري٘ري ِٔريريٕل  ٠ٌٗريريٛ و٦ٟىريريٛ   لريريري٘ ياريري٦  ّريريياآ ٌاّريري٠ٛ وّقٖٖريريٛ   

ٔفريرينوآ دٍّْريرياىٖٛ وّقٖٖريريٛ لّٝلٗريري  صتاّٜريريا. ِْٔريريٙيت دذتاٙريريٍٛ دلْريريئصآ   

)د٧لريري٦ً ٔد٧لري٦ً دللٖريري ٚ ٔدليٍريًٕ دلّٝياريريٛ(ري   دلّقٖٖريٛ :: د٥ٌّريرياٛ دليٟري٘   

يمدىٚ تٍٕدٓ دلّٕدٕن د٥ّ٘ىرياص٘ري ٌا٫ٙريالٛ يىل ِعريٕٖي دلّعٍٗلريآ د٥ل ئٌٗريٛ      

 ل٨ٌّ٘ٚ دلواٗٛ.

ٔنٍٔريرياٞ ًٖاىِريريْ ٧ويٖ ريريا ٔتريرييت ٌريريَ ٍريريمىاُ وريريوايٚ  2016ٌٖٕٗريريٕ وريريَ دلسريرياً لريريري٘ ٔ

ٛ ٔمصريي  لّرينىَٖ ِٔهِٗرين دل فرياٞدٓ دلَريسٕمٖ    # واٖ ئٍٕلْ$ِفاِي ويت ّياٛ 

 دلّٕٝه دليتى٘ ٔد٥ٌّ اى دللاٟي صمٜ دلسيلٛ.

ٌٔسن َّ دذتيُ صمٜ دلٗىَ مٍّْ دذت ٕوريٛ دلَريسٕمٖٛ ملمريٛ ص٦تريآ صاوريٛ      

ٍٔريرياٟن د٫صريري٦ً دلنٔلٗريريٛري ٌْٔريرييٓ ص ِريريا ولريريا٦ٌٓ ٔولريريا٥ٓ ٜألريريْ يٙريريفاٞ  لريريري٘ 

دلْريرييصٗٛ صمريريٜ دذتريرييُري ٔتريرياً ٌريريَ ٍريريمىاُ نٖٚريريا ٌسريرينمح وريريَ دللريريا٦ٌٓ وريرييت شتّمريريذ     

 ٌٍاٞ دلنٔلٗٛ.ٔا٦ٓ د٧

ٔاٌٙٞ وَ دٍرييدِٗٙٗٛ ملمريٛ دلس٦تريآ دلساوريٛ دلنٔلٗريٛري صترين نُ دلَريسٕمٖٛري        

ٕم شتّمريريريذري ٜٗريريريٖ حتاّريريريْ ٍٔريريرياٟن د٫صريريري٦ً        ديّريريريْ يىل شتااٍريريريٛ دلغريريرييُ ٌٍٝريريري

دذتٙريٚ د٧ٖنٖٕلٕ٘ٗريٛ ٔدلنٍٖٗريٛ    لريري٘  دلَسٕمٖٛ دلٍاالٛ ٌالمغٛ د٫صتمٌٖٗريٛري درتريٕ    

صَ هلا صمٜ د٧ٌسام دلَٗاٍٗٛ  دلٗىَري ٔىآٌ ٌن٥ًلري٘ وَ ن٘ن ّيصٍٛ دذتيُ 

دلريريٗىَ ٌَريريٍَ   لريريري٘  ٔد٧وٍٗريريٛري ٔدرتعريريي دلريريوٙ ّّٖريرينم دلىم ريريٛ ٘ريرييدٞ وريريا عتريرينٗ        

 د٥ٌل٦ُ صمٜ دلْيصٗٛري ََٜ ًصىّي.

د٥ٍريرييدِٗٙٗٛ دلَريريسٕمٖٛ    لريريري٘ د٧ِريريي وريريَ ِريريود امريريْ يُ د٥ِّىريرياً ٌريريا٫ص٦ً     

ٖ ريريريَ ٘نٖريريرينًدري لىٍريريريو ىٌريريرييت تريريرييُ صمريريريٜ د٧تريريرينري ٌمٝريريريغ نُ د٫صريريري٦ً دلَريريريسٕمٙ          
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مٗٙريريري٘ري مفريريرين ٍريريريٕ  دلٍالَريريريٛ ٌلريريريٕٚري ٔدّٜريريرينً دلٖريريرييدل دلَريريريسٕمٙ دللعريريرييٙ    ٔدرت

دلٍَٕدٓ د٧ف ٚ نًٖٚاري ٔتن صىرين د٫صري٦ً   لري٘ يص٦وًٗاري ٔمفمْ د٫واىدٓ دذتمٍٛ 

درتمٗٙ٘ صمٜ ثٗٗيت دللٚاٖا دل  ٝ ل٨وٛري ِْْٕٖٔ ٜياآ دللأوٛ ٌٔالريودٓ  

دلّسرياا٘  لريري٘  ٕٚ هلا رعاُ ااٟف٘ري ارياُ ٜاٙرييًد ٌلري   لري٘ ٌُٜ دهللري ٔدٍّساُ 

دلٗىَري ٔتن يٍنٓ اري ٝ دلٍٕرياٟن د٫ص٦وٗريٛ دلسيٌٗريٛ     لري٘ د٫ص٦و٘ ويت دذتيُ 

دلريريريٗىَري لريريريري٘ ٍريريريٍٗن يٙريريريفاٞ دلْريريرييصٗٛ صمريريريٜ دلّريرينفن دلسَريريري يٙ دلَريريريسٕمٙ  لريريري٘  

 ٕا .-ّٔٗعٍٛ وا َٖىٌْٕ ٌّٝالذ دذتٕٔ٘

ٌٔريرياليغي نُ دللٍريريٕدٓ دلفٚريرياٟٗٛ دلسيٌٗريريٛ ِسريرين ٌال٠ريريآ ي٥ نُ ِريريود دلٍّريريٕل غتٚريرييت   

ٗعيٚ دلاه ٔدلٍفريٕه درتمٗٙري٘ري يوريا صري  دلّىٕٖرين دلٍاّريي نٔ دلّىٕٖرين ٌريا٫ص٦ُري         لَ

ٍِٔف  دلْياآ دلّٙاىٖٛ دلَسٕمٖٛ ٔدرتمٗٙٗٛ نوٕد٥ ٌاِعٛ صمٜ تٍٕدٓ دلفٍّريٛري  

 ٍٔاٟن يص٦وٗٛ وّٕدًٌٛ. لري٘ ٥ٔ َٖى   ا ٌا٫ص٦ُ 

  ٛ ّٕه مبٍريريريالا اريريريٍ ٚ نغمريريريَ دلسم  اىريريا نُ د٧ٍريريرييٚ دذتااىريريريٛ دلَريريريسٕمٖ ىريريرياٞ ثريري

ّٗٛ ٔد٦ٍ٫وّٗٛري وريا ٍريّن صمريٜ د٫صري٦ً دلَريسٕمٙ حتيٖريا       لري٘ ٔدلفّا  دل٦ٍم دلسيٌ

يارياى ّرييصٍٛ دلسرينٔدُ صمريٜ دلريٗىَري ٔدلريوٙ ٜعري٘        فريري٘ لريري٘   درتعاُ دلرينٖ  دلعاٟ 

دلسريريا  د٫ٍريري٦و٘ لريريري٘ دلىم ريريٛري دلريريوَٖ عتعريريُٕ ٌيوٌٖريريٛ لريريري٘ ٌريرينصي ى٘ريرياه دلريرينَٖ 

 يوٛ ٔدلنٍٖٛ دلٍٕىٚري ّٜريٜ يُ  و ٛ دللري٘ ِّٖن مب اٌٛ دللنٍآ د٦ٍ٫وٗٛ 

و ٛ صٍريندليملَ دلَرينُٖ   ّٖريٕىل صريَ مصريي دذترييُ       لري٘ يواً دلَٙن دذتيدً 

ٌالٗىَري ِٖٕٖٔيِا ٌهٌّا ٜيُ ٌا دلَريٍٛ ٔدلْريٗسٛري ٔترياه تٕلّريْ دلْريّٕىٚ: يُ        

 ِ َ ااٟفٗٛ ٘سمٍاِا ااٟفٗٛ.

ٗىَري دلري لريري٘  ِود امْ ٘اٞ ويت ٌندٖٛ دذتيُ ٔلغي  ِ ٖي دلّنفن دلسَ يٙ 

ٜٔا ااه نون دذتيُري ِٔساظىْ ٘يدٟي حتالذ دلسنٔدُ ث  دلرينٌٗاري ااٌريْ   

دلَسٕمٖٛ ثا٘ٛ يىل وٌٖن وَ دلسىن د٫ص٦و٘ دلوٙ ٖلًٕ صمٜ دلّٚريمٗن ٔل اريٛ   

 د٧فٍاىري ٌِٖٔٗذ دذتلٗلٛري ٔدلّسّٗي صمٜ وا عتنٗ ٌالفسن.
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ىل ٕرييت  دلٗىَري ااُ ٥ٔ ٌٖده ّٖنت يلري٘ اىا نُ دلّغعٗٛ دلٕدٍسٛ لمٝيُ 

نٌعريرياى دلريريٕداَ دلَريريسٕمٙ ٌسٗريرينًد صريريَ دلْريرياان دلندفمٗريريٛ ٔدلّٝريرينٖآ د٥تّٖريريامٖٛ    

لريريري٘ دلريري  صتىريريْ ٌفسريرين دطتفريريا  نٍريريساى دلريريٍفطري ٔدىِفريريال د٫ٌفريريا  صمريريٜ دذتريرييُ       

دلٗىَري ٔٙك د٧وٕده يىل ّياآ غيٌٗٛ ٌّرينت ِمىٗرييت د٧وري  دلْرياُري ٔدلّّريَٕٖ      

 ٚ ٔمدصٓ.وَ ص٦تٛ دلَسٕمٖٛ ٌادتىاصآ د٫ىِاٌٗٛ: دللاصن

 آٌُّ:فـٍ صبُٔب / اإلػالَ اٌغسيب واحلسة إٌفعُخ 

 َ ٥ىٔٔري وريرينٖيٚ وسّريرين ّريريٗممي دلريرينٔل٘ري يىل وريري٤ثي ٌريرييلا   -نىٍريريمْ ِٗمٙريريا ًٖريري

دلريٗىَ"  لريري٘  حتريْ ّريساى "٘رييدٟي دذترييُ دلٍَريٗٛ       2017ل دٖريي   25لريري٘  دلوٙ صلن 

َٖريىٜ ٌريري   امىٛ تالْ لّٗا ٌٔنٔدُ وٕدىٌٛري "  ٖفٚ  دلٍفا  دلريوٙ ٥ ٖٮّٝىرين لريَ    

"دلغريرييُ دذتريريي" ّريري٘ٞ ٍريريٕٝ د٥وٍّريريال صريريَ دلّغعٗريريٛ د٫ص٦وٗريريٛ دتريرييدٟي دذتريرييُ دلريري   

 ِيِ َ ٖٕوًٗا ٙن دلْسَ دلٗى  وٍو صاوا".  

َِٔاٞلْ: نَٖ ِي ان نٌٖاى "دلّنف٦ٓ د٫ٌَاٌٗٛ"ري دلوَٖ عتيُٕٙ لمٝرييُ  

ٜ ٜلٗلريٛ د٧وريي صمري   لريري٘  ِمٕ د٧فيٝ حتْ هىٖسٛ دلنلال صَ ٜلٕ  د٫ٌَاُري دلٍٍٗريٛ  

د٧ااهَٖ؟ نَٖ ِ٘ دلّلاىٖي دلٖٝفٗٛ ٜٕه تٖذ زتريالُ دلسريٌدٞ ٔدلَّْريفٗآ    

ٔدٍريّقندً دللٍاٌرين دلسٍلٕمٖريٛ دارييً دٍريّقندوّا مٔلٗريًا ٜٔريٕه وريٕٓ وريا ٌٖٖرين صريريَ           

نلريريذ افريرين نٍريريٍٕصًٗاري ٌَريريٍَ د٧وريرييد  دلريري  ٌا٫و ريرياُ دلٕتاٖريريٛ وٍّريريا؟ نٖريريَ ِريري٘      

 ىٗ د٫ٌَاٌ٘ دلسعٗي؟ٔد٫لري٘ د٥ّٜٙا٘آ ٙن دلّنو  دلٍّٙ٘ لميدٗ دلٕلا

ٔلسيلٛ اٗذ ٥ه د٫ص٦ً دلغيٌ٘ ٌالٖريىْ ٜٗرياه دلسرينٔدُ صمريٜ دلريٗىَري ٌْري        

يىل ٔٔاٟ  ٌْيِّا ٕٝٗفٛ د٧فٍرياى دلمٍٍاٌٗريٛ ِّسمري  ٌٍعرياً دليّريأٙ دلٍاّرييٚ ٔغري         

 دلغيُ.لري٘ دلٍاّيٚ دل  ٖنلسّا وه ٍسٕم ل  ٖآ و٤ٍَآ د٫ص٦ً 

 2014ٔ 2006اتن ف٦ه دذتلٍٛ ٌريا  ِ ْذ دلٖٝٗفٛ نُ دليٖا  ااٌْ ِّس

ورييت ّريياآ دلس٦تريريآ دلساوريٛري ٔدلنصاٖريريٛ د٫ص٦وٗريٛ د٧و اٗريريٛري ٔل ريَ ٌريريِٕ ٚ      

ورييت يٖرييدُ رٖريٕ٘     1+5وفأٙآ زتىٕصٛ لري٘ صامٖٛري ل َ ويت ٜٖٕه ِلنً 



 عهً انيمه يىو مه انعدوان أنف

48 

 ألف يوم من العدوان

دلٍٕٔٙري ديّْ دليٖا  يىل دلّساتن ويت نا  صرينم مم ريَ وريَ ّريياآ      دلمذ

ستألريريريٛ لمّريريريهٔ  صمريريريٜ دلَريريريمعّا دلٍّفٗوٖريريريٛ    لريريريري٘ دلس٦تريريريآ دلساوريريريٛ د٧و اٗريريريٛ   

ٔدلّْرييٖسٗٛ ٍِريال. ٥ٜٔلريريًا ٙرياصفْ دليٖريريا  ٌْريااّا ٌّريرينت دذتري٤ٔه مُٔ يتريرييدى      

 #.٘اٍّا –دلسندلٛ ٙن ىصاٚ د٫ىِاُ $دل ٕصتيِ تإٌُ 

دلّفإريريٗنري ٧ُٔ دللريريإٌُ د٧و اريري٘ ٖٮٙريري  ّريريياآ دلس٦تريريآ دلساوريريٛ        لريريري٘  

نٖي اْريريذ ٌٍْريرياااِّا دلّفٖريريٗمٗٛ وريرييت ٔدلّريريهٔ  د٫ص٦وريري٘ ٔد٥ٍريرييدِٗٙ٘ صمريريٜ ِلريري

نّريّي. ٔٔللريًا لٖريريٝٗفٛ د٧فٍرياى دلمٍٍاٌٗريٛ دلري  دٍريٍّنٓ يىل ٔٔٗلريريٛ        6ًٌاٍّٟريا ارين   

وياريريٌ  $ري لريريًُ دلْريريياٛ ن٘ريرييٓ دِٖريريا٥ٓ لٖريريا      Podest Groupلْريريياٛ 

ويت ٕريٝذ ٔتٍريٕدٓ   # دلنٖٕدُ دلم ٘ دلَسٕمٙلري٘ دلنىدٍآ ٔدل٤ُْٔ د٥ص٦وٗٛ 

دل ريريٌٕغيِ لريريري٘ الٛ يىل دلّٕدٕريرين وريرييت نصٚريرياٞ  ِمفٌٌٖٕٗريريٛ نو اٗريريٛ اريريٍ ٚري يٙريري 

ٔزتمُ دلٍريٕدُ ٔنٜريٌدُ ٔويداريٌ نثرياٗ ّٜٔريٜ مجاصريآ دلٚريغط د٥ٍرييدٟٗمٗٛ.         

ٔصمٜ ٍٍٗن دلٕاه ٥ دذتٖيري ِْ  دلٕٔٗلٛ يىل نُ دلْياٛ ِٕدٕمْ ورييت واٖ رين   

ُ  $لريري٘  ٌيظتٍْري دلٍاٜريٖ   ري ٔنىٌرييت  2016ّريّي ٍٖرياٖي  لريري٘  ورييدٓ   7ري #وسّرين ِنٍريٕ

دلٗريًٕ ٌفَريْ دلريوٙ ٌْريي     لريري٘  يٌيٖرينري   20لريري٘  ري ٔويٚ ٔدٜنٚ ّّي ل دٖيلري٘ ويدٓ 

ري #دلَريريسٕمٖٛ ِريري٘ نصعريريي ٜمٗريريذ ٧و اريريا  $ولالريريٛ إٖمريريٛ صٍٕدٌّريريا  # ٌيظتٍريريْ$لٗريريْ 

 ِّىٛ د٫ىِاُ صٍّا.فري٘ دوّنا لّٗا دليٖا  ٜٔأه ٌ

لَ ٥ ٖسيت ِٕ وياٌ نثرياٗ نويٖ ري٘ري    Hudson Instituteٔوسّن ِنٍُٕ 

ري دٌّلريريرين دلسّريريرين يىل 2004دلسريريرياً لريريريري٘ ٕىل. ٌٕٖٔٗريريريلريريريري٘  1961دلسريريرياً لريريريري٘ ِهٍريريريُ 

دلسإىٛ ٔدٍّعَ لياٌٗ ّٕ٘مٓ صمٜ دلَٗاٍٛ درتاى٘ٗريٛ ٔد٧وريَ دللريٕو٘. ٌٔسرين     

نٖمريريٕهري ىاريريٌ ِنٍريريُٕ صمريريٜ دللٚريرياٖا دلنٔلٗريريٛ وٕريرين دلْريريي  د٧ٍٔريريط      11نٜريريندٗ 

د٫مدىٚ لريريريري٘ ٔنو اريريريا دل٦ٍِٗٗريريريٛ ٔد٫ٍريريري٦ً. ٔوسريريريئت نٖٚريريريًا نُ ٕريريريٍاصٛ دللريريرييدى     

يىل دٍّْريرياىدٓ ِلريرينوّا ٌٗريريٕٓ ٔويداريريٌ درتريري ٚ ٔوٍّريريا وسّريرين    د٧ويٖ ٗريريٛ َٖريريٍّن 

 ِنٍُٕ.
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ٙم ارياُ نُ   ” ٌاٍا>صٖي د٫ٌيٌْ ٔويدتٍٛ تىي لري٘ ل َ ٧ٌٍا " ٥ٔ مي ريَ ٧

ٖةريرينص٘ نُ مجٗريرييت دذت ٕوريريآ ٍٔٔريرياٟن د٫صريري٦ً لَٗريريْ صمريريٜ صمريريي مبريريا ظتريرييٙ وريريَ     

امىريٛ ٥ىٔٔ وٌفريٛ دلريوايري    لريري٘  نصىاه ْٜٔٗٛ ٙن ٍ اُ دلٗىَ"ري اىا ٘اٞ 

 ٔد٫ص٦ً دلغيٌ٘   ٖنً ا٦ًٖٕ. ّّي دلسَن ٌا دلَسٕمٖٛ لًُ 

 ِىاعهخ اٌؼدواْ:فـٍ صبٌضب / اإلػالَ اٌىعين واألدواز اٌيت لبَ هبب 

ٜا حتياْ ددتٍّٛ د٫ص٦وٗٛ صمٜ فط دلٕدّ٘ٛ ااُ ٍٖلّٖا دل ريٕ  وريَ   

د٫و اٌريريآ ٔدللريرينىدٓري ٔلريريٕ  هلريريا ٔدّ٘ريريْ ٍٔريرياٟن د٫صريري٦ً دلريري  ث ٍريريْ وريريَ     

ٖٛ صلٍريريريآ اريريريٕ ٚ صمريريريٜ وَريريريّٕٝ دلّْريريريغٗن ٔدلٍريريرئٌه دلٗريريريندٌ٘ري ِٔريريريٕلي  د٥ٍريريريّىيدى

 دلّْلآ دلٍفعٗٛري ٔد٫و اٌآ دلامٖٛري ٔغ ِا.

ٔتن ٔ٘ن د٫ص٦وُٕٗ دلٕإٍُٗ نٌفَريّي ستإرييَٖ اهٌٍرياٞ ّريسٍّي ّّٖرينمِي      

ان ٜاري ِٔسًِٕي د٫و اٌآ دلمَّٕ٘ٗٛ دل  ااُ دلسنٔ ميّمريا  لري٘ دللٖذ 

 ٔ لمِٕمٛ د٧ٔىل وّفٕتًا ٔوٍّٖيًد.وٍّا ِيٍاٌٛ ٙقىٛري لٍٗن

غريريري  نُ د٫صريريري٦ً ٔد٫ص٦وريريريٗا ٍريريرييصاُ وريريريا دوّٖريريريٕد دلٖريريرينوٛ د٧ٔىل يهد ٘ريريرياً    

دلّسٍ ري ٌٔسُٕ دهلل ِٕٔلٗلْري ٌٔفٚن دٌّٖاىدٓ ٍْ٘ٗاري ٕٔىٕم ّسٍٍاري نو ريَ  

وٕداٍريريٛ لريريري٘ ل٬صريري٦ً دلريريٕا  نُ ّٖٙريريأً دلسٗلريريآ ّٖٔغمريريَ صمريريٜ ٌفَريريْ وٍعملريريًا     

 ّآ ٌالٖٕٓ ٌٔالٖٕىٚري ٌٔالينٙ ٌٔالٕتذ.د٧ٜندٗ مبقّمذ ددتٍ

ِريود د٫ارياى ث ٍريْ تٍرياٚ دلَري ٚ وريَ مٜريل ِٔسيٖريٛ دل ريٕ  وريَ ِلرياىٖي            لري٘ 

دلٕدتريريرييت. لريريريري٘ د٫صريريري٦ً دلسريريريامٙري ٔتريريرينوْ ٜلٗلريريريٛ ٘ريريرييدٟي دلسريريرينٔدُ اىريريريا ٜريريرينْٔ  

ٔاريريولا لسمريريْ ٍٔريرياٟن د٫صريري٦ً دلٕاٍٗريريٛ د٧فريرييٝ دليٟٗريريٛ ٔدلَريريىٕصٛ ٔدل ٌّٕريريٛري  

دلًٕٗري ٔتٍاٚ دلَاٜآري ٔٔاالٛ ٍٍه دلياٗٛري ٕٔٝٗفٛ الٍاٚ ٕٔٝٗفٛ دلٗىَ 

دلٕريريريٕىٚ دلياٗريريريٛري ٔيهدصريريريٛ ٕريريريٍساٞ دلياٗريريريٛري ٌا٫ٙريريريالٛ يىل صريريرينم وريريريَ د٫هدصريريريآ   

دامٗٛري ٔوٍّا ٍاً يت يًري ميريَ يت يًري ٕريٕٓ دلْريسَري دلريٕاَري د ٕٖريٛ. ٔاريود       

ٍريٍّى ري دلٕٜرينٚري ٕرينٝ دلَري ٚري دلٕٗريا ري ٥ري د ٕٖريٛري        26دلٖٝذ د٧ٍٍٕصٗٛ: 
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ٍل دلَرياى. ٔصرينم وريَ دلٕدترييت د٫لٗ ئٌٗريٛ: ميريإٌُري دلَريّلٍنري نٌٖرياى دهللري         ٌٔ

دلَاٞ ٌيِري ٔاالٛ ف ري دل٤ثي ٌْري ّّاىٚ ٌْري ميري  ٌرييِري دلرييدٌطري دذتري      

 ٌْري ٔاالٛ ٖلا...ٔغ ِا.

ّٔ مْ ِوٓ دلٍٕاٟن وا ٍْْٖ ددتٍّريٛ د٫ص٦وٗريٛ دلري  ِ فمريْ ٌٍّّرييت ٘رييدٟي       

دلريريريٗىَ ٌالٖريريريٕٓ ٌٔالٖريريريٕىٚري ٌٔالّلريريرياىٖي لريريريري٘ ٗ دلسريريرينٔدُري ٌٔلريريرين ٜلٗلريريريٛ د٧ٜريريريند

دلٗندٌٗريٛري ٔوريَ فري٦ه دللريا٥ٓ ٔدلريي٣ٝ دلّٝمٗمٗريٛ ٔغ ِريا. ٔٔلريي د٫صري٦ً دذتيٌري٘           

شتّمريذ ددتٍّريآري ٔفإريٛ صمريٜ دذترينٔم      لريري٘  وامٚ ماٛ صَ زتيٖآ دلٕدّ٘آ 

ورييت دلَريسٕمٖٛ. اىريريا ارياُ لٕدتريرييت دلّٕدٕرين د٥ّ٘ىرياص٘ )لريريُٗ ٌريٕلري ِريريٕٖي( مٔىًد       

 وٚىاى اْذ دذتلٗلٛري ِٔفٍٗن دمصاٞدٓ ٔوٌدصي د٫ص٦ً دلسامٙ.  لري٘ اٍ ًد 

ٌٔالفسن ث َ د٫ص٦ً دلٕا  إده نلريذ ٖريًٕ وريَ دذترييُ وريَ ِٕٔٗري  دلْريّن        

ظن دلسنٔدُ مبقّمذ ِفإٗمْري وْرياِن تّرين ٔدٍريّّندت دلرينٌٗا وريَ      لري٘ دلٗى  

وريريَ وْريرياِن  ى٘ريرياه ٌَٔريرياٞ ٔنافريرياهري ٔوْريرياِن ِريرينو  دلٍٍٗريريٛ دلّّٝٗريريٛري ٔوريريا تاٌمريريّا  

دلَ دٓ ٔدلّس٠ٍٛ دلْاومٛ ٔدلملاٞدٓ دللٍمٗريٛ.. ٔغري    لري٘ دلٖىٕم ٔدل٦ّٜي دلٕا  

 هلا.

ٌا٫ٙالٛ لًُ د٫ص٦ً دذتيٌ٘ ٔٔ  نًٖٚا ٥ٌّٖرياىدٓ ددتريٗٓ ٔدلمٙرياُ دلْريسٍٗٛ     

دلسىري  دلَريسٕمٙري ٜٗريٖ ظّريي لمسريا  دلفريي        لريري٘  شتّمذ ددتٍّآري ٌٔالريودٓ  لري٘ 

لٗى ري ٔيمٌاى دللاِن دلَسٕمٙري ٌيغي نُ د٧ف  ورئٌم  دل ٍ  ٌا يتندً دللاِن د

 ٌهٜنٗ ٔنصّٜ د٧ٍمٝٛ.

ٌٔاجملىريرين مي ريريَ دللريريٕه نُ ددتٍّريريٛ د٫ص٦وٗريريٛ ممٕمريريٛ ٌال٤ٍَريريآ د٫ص٦وٗريريٛ       

لريري٘  دلٕاٍٗريٛ ااٌريْ ٘ريًٌٞد ىَٟٗريًٗا وريَ ومٝىريٛ دلٖريىٕم دلْريسلري ٜٗريٖ يريأًٓ           

ْريري ن وياريريٌ دلٍريرينٞ ٕريرينوٛ دذتريرييُ ٔدذتٖريرياىري ٔريريي نصريريامٓ ِيِٗريريَ نٔىدتّريرياري ِٔ   

يص٦و٘ غري  وسمريَري ارياُ ٖرئٌم ٍٔرياٟن د٫صري٦ً ٌالَريّٙندٓ دلٗندٌٗريٛري ٔريي ظّريي           

 د٫ص٦ً دذتيٌ٘ ٌنٔىٓ دلفاصن.
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ٔدذتلٗلٛ نُ ان ددتٍّآ   ٍِٙ  ي٥ ٌفٚن ٕىٕم ددتٍّٛ دجملّىسٗٛري لّري٘  

ددتٍّٛ دإىٖٛ وٍّا ٖهِ٘ دلي٘اه ٔد٧ٌعاه دىل دلٗامَٖري ٔوٍّا ِهِ٘ تٕدلرين دلرينم   

لريريري٘ دلعريرياِيدٓ ٔدلَريري دٓ  لريريري٘ غأريريٛري ٌٔفٚريريمّا ٌريرييٝ ِريريود دلريريٌفي دلْريريسل      ٔد٫

 شتّمذ داالعآ ٔدلنٖيٖآ.لري٘ دلسإىٛ ٔ

ٌٔريرينُٔ وٍالغريريٛري لريريًُ تٖريريٗ دلٖريريىٕم دلْريريسل ااٌريريْ ناريري  ٔنإريريي وريريَ نُ    

عتّّٕٖريريا د٫صريري٦ً دلريريٕا ري ٔفإريريٛ نُ دذتريرييُ لَٗريريْ ٜريرينًٔا صريرياٌيًدري لّريري٘ تاٟىريريٛ    

وريا ّري ن ٙريغعًا اريٍ ًد ٖٕٔوٗريًا صمريٜ د٫صري٦ً        ٔوَّٙندِّا ارين ٍرياصٛري ِٔريود    

ِريريود لريري٘  ٔدل٤ٍَريآ د٫ص٦وٗريٛري لعّريرييٓ دل ريٕ  وريريَ ٌلرياط دلٚريسذ ٔدللٖريريٕى      

 دليٜمٛ دللٍمٛ. لري٘ دل اُ نٔ هدلري ِٕٔ وا ٌهون نُ ّٖي يأًٓ 

 زاثؼب / رضؾُبد اإلػالَ اٌىعين )ؼب٘د وِؽهىد(:

ٕا  وٍريريو د٧ٖريرياً د٧ٔىلري دذتريرييُ دلسنٔدٌٗريريٛ صمريريٜ دلريريٗىَ دٍريريّّنلْ د٫صريري٦ً دلريري  

ٜٖٗ صىن دلّٝالذ يىل يٖلات ٌٖ تٍاٚ دلٗىَ دلياٗٛ ٔي دٍٍَّافّاري ٔاريولا  

لسن ويت وٕتيت ٔاالٛ ٍٍه دلياٗٛري ٥ٜٔلًا صىرين صمريٜ دٍريّّندت وٍرياٌ٘ دللٍريٕدٓ      

 ٔد٫هدصآ ٔدلّْٕٖٓ صمٜ دلٍٖ. 

ىٓ يٙالٛ لًُ دلٍرياا  ٌاٍريي دلّٝريالذ   ّٖريٕىل صريَ ِّنٖرين د٫ص٦وريٗا ٔدلٍْري        

د٫ص٦وٗٛ دلٍاِٚٛ لمسنٔدُري ٔتن ِيمجْ تٕدٓ دلّٝالذ ِود دلّّنٖن يىل ٔدتيتري 

لاصّنٓ ٧إي وَ ويٚ صمٜ و َّ تٍاٚ دلَ ٚ مبٝالعٛ ٕسنٚري ٕٔٔمْ ؤرياى  

ٌالسإريريىٛ ٕريريٍساٞري ٔدٍّْريريّن   دلسريرينٔدُ يىل و ّريريَ تٍريرياِ٘ دلريريٗىَ دلٗريريًٕ ٔدلَريري ٚ  

 ُ دلْريّ ٚري اىريا ِٕتريذ يىٍرياه      نٜن دلٖٕىَٖ للٍاٚ دلٗىَ دلًٕٗ ئي ووثٛ صعريا

يهدصٛ ميَ يت يً لفيٚ وسٍٗٛري ِٔسي  دلٍٖ د٫هدص٘ للٍاٚ دلَ ٚ لمّْٕٖٓ صمريٜ  

 دلنٔدًري ٔاولا ِهٔي وَّٕٝ دلٍٖ ٌالٍٍَٛ ٫هدصٛ ٍٕساٞ دلياٗٛ.

ٔااُ ٥ ٌن لمٍّٙٛ د٫ص٦وٗٛ نُ ِلريًٕ ٌرينٔىِا دلريٕا  ٌرييغي دلٕٙرييت دلّفرياتي       

ٗريٛ صمريٜ دلسإريىٛ ٕريٍساٞري ٔدذتٖرياى ٔنًوريٛ دلْريّلآ        ٘يدٞ دلغاىدٓ ددتٕٖريٛ دلّٕدل 
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 دلٍفعٗٛ ٔدٌلعال دل ّيٌاٞ ٔنًوٛ دلٕد٦ٕٓري ٔدلسىن حتْ دللٖذ.

اريرين ِريريوٓ دلّٝريرينٖآ ٔدّ٘ريريْ د٫صريري٦ً دلريريٕا  ِٔريريٕ ّٖٖريرينٝ ذتريرييُ يص٦وٗريريٛ    

ِٚريريمٗمٗٛ ِٕلّّريريا ا ٖريريآ ٍٔريرياٟن د٫صريري٦ً دلسيٌٗريريٛري ٔٙريرياصذ وريريَ فعٕىِّريريا ٜالريريٛ  

 مٔه دلغيُ.لري٘ مّٗا وا َٖىٜ ٌا٫ص٦ً دذتي دلٖىْ دليَٖ دل  ظّي ص

ٔتن نٕنى دحتام د٫ص٦وٗا دلٗىٍٗا ِليٖيًد صاوريًا ٌا٥ٌّّااريآ دلري  ِسريي      

ٌٔمغٛ د٧ىتاًري ٔثََ ددترينٔه دليلري ري     ا د٫ص٦وُٕٗ ٍٔٔاٟن د٫ص٦ً دلٕاٍٗٛ.

لريريري٘ دٍريريّّنت دلسريرينٔدُ ٜٗريرياٚ نإريريي وريريَ ٍريريّا يص٦وٗريريًاري دٍّْريريّن دلغالٍٗريريٛ وريريٍّي  

لريريري٘ دلٗريندُري ِٔريريي ٖٕٔلريريُٕ ٘رييدٟي دلسريرينٔدُ ٔدٌّٖريرياىدٓ ددتريٗٓ ٔدلمٙريرياُ دلْريريسٍٗٛ    

 شتّمذ ددتٍّآ.

دلسريرينٔدُ نٖٚريريًا دٍريريّّنت ٌغاىدِريريْ نإريريي وريريَ َِريرييت و٤ٍَريريآ يص٦وٗريريٛ لريرينوي       

ٌسّٚا امٗٛ ٔنذت  ٌالٍسل د٩في نٙيدىًد ٌٟ٘ٗٛري الٍاٚ ٍٍه دلياٗٛري ٔتٍرياٚ  

 ري ٔيهدصٛ ٜٙٛري ٔغ ِا.ٕسنٚلري٘ دلٗىَ دلًٕٗري ٔو َّ تٍاٚ دلَ ٚ 

اىريريا ٍريريٙن دلّليٖريريي نىٌريرييت ٜريريا٥ٓ دٍٍَّريريالري ٍٔريريٍيت ٜريريا٥ٓ يٖلريريات ٌريريٖ صمريريٜ     

 دللىي د٥ٕعٍاص٘ صيٌَآري ٔ اُ ٜا٥ٓ َٜٙ ٌٟ٘٘ صمٜ دللىي ٌاٖمَآ.

ٔريريي نُ دلّريريندصٗآ دل اىٔٗريريٛ ٔغريري  دلٍاّريرييٚ لمسريرينٔدُري تريرين ن٘ريري ٓ صريرينمًد وريريَ        

ٌعريريرييًد ٥ٌلعريريريال دلّٗريريرياى    دلٖريريريٝذ ٔدلٍٕريريرياٟن د٫ص٦وٗريريريٛ دلٕاٍٗريريريٛ صمريريريٜ دلّٕتريريريذ      

دل ّيٌريرياٟ٘ صريريَ دلريري٦ٍمري ٔدٌلعريريال وريريامٚ دلريرينٌٖه دلْريريغمٛ لمىٕلريريندٓ دل ّيٌاٟٗريريٛري  

 ِٔفاتي نًوٛ دلٍّلن ٔدلٕد٦ٕٓ ٌالٍٍَٛ لمٖٝفٗا ٔغ ِي.

دلريٗىَ ٘رييدٞ دذترييُ د٥تّٖريامٖٛ ٌٔلرين دلٍٍريا       لريري٘  ِٔفاتىْ نٔٙال دلٖٝفٗا 

ٍآ دلٕظفاري مبريَ لريّٗي   دلياٌٙ يىل صنُري ٔوا صتي صٍْ وَ ِٕتذ ٕيت ويِ

 د٫ص٦وٗاري ِٔٚقي دلسىمٛري ِٔنِٕى دلسْٗٛري ٍِٔاو٘ د٧ويد  ٔد٠ٌٔ٧ٛ.

ٌٔريريرياليغي وريريريَ هلريريريا لريريريًُ د٫صريريري٦ً دلريريريٕا ري ظريريرين نٜريريرين نِريريريي ٍّ٘ريريريآ دلٖريريريىٕم  

 ٔدلّٝنٙري صمٜ ونٝ نلذ ًٖٕ وَ دلسنٔدُ ٔدذتٖاى ٔدذتيُ دلٍفَٗٛ.
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 أًس القبضٖ  أ. الكبتت:

 

التبزٗخ ال٘وٌٖ ال ت تلا  عاي ساقَط الولك٘أ     فاٖ علهٔ فبزقٔ « صبلح»ٗوخل سقَط 
ي فاابلس ٘س الساابدج للزوَْزٗاأ العسث٘اأ ال٘وٌ٘اأي ًصاات ًيسااِ حبكواابً  م1962فاااٖ 

 38ل٘وٌٖ عَا  الَاقع الس٘بسٖ ٍاالقتصبدٕ ٍاٛهٌٖ افاٖ هغلقبًي ٍظل هس٘غساً ًبفراً 
التٖ أهٌت لِ  2012الوجبدزٓ ال ل٘ز٘ٔ فاٖ سٌٔي حتى ثعد خسٍرِ الزص ٖ هي السُلغٔ 

ح٘بتاِ   فااٖ  لكٌِ ظل هتوسكبً ثْب حتى أخاس ٗاَم    "الحصبًٔ"خسٍربً هشسفبً هحيَفبً ثا
 فْل السلغٔ أٍ السزي ٍالوَت س٘كَلَر٘ٔ الحبكن العسثٖ؟

يمدىٚ دلْرييداٛ ٌريا   لريري٘  ري لْري٦ً  #ٕريا  $  ٖ َ دلٕٙيت دلوٙ دٌّّٜ مبلّرين  

نِي نٍُ دلْيداٛ ٌا لري٘ ٕا  ٔنٌٖاى دهلل ٌن ااُ دٌفٙاىًد لٍّاتل صىٗ  

دلعيلاري ِٔ٘ ِلٗٗي درتعي درتاى٘٘ري لارتعي دلوٙ دصّ ٓ نٌٖاى دهلل ىًَٟٗٗا 

غاٖريٛ دل فريااري   لريري٘  ٔ#. ٕريا  $ِٕٔ دلسرينٔدُ   ٖ ريَ ٌّريوٓ درتعريٕىٚ ٌالٍَريٍٛ لريري      

ى دهلل دلَريريٗامٚ ٔدلّٝريرييى دلريريٕا ري لٗىريريا وٕمريريْ لٖريريا ري ىلريرييت    دلريري  دصّ ِريريا نٌٖريريا 

دلسلٌٕريريآ د٧ممٗريريٛ صٍريريْ ٔصريريَ صتمريريْ ٔدّٜفاظريريْ ٌلٗريريامٚ ٜريريٌُ دلريري٤ثي مبريريا ّٖٙريريأً      

دِفاتٗٛ "دلٍريامىٚ درتمٗٙٗريٛ" دلري  دّريياْ فئ٘ريْ وريَ دلَرييا دلَٗاٍري٘ري اىريا          

ّىا ااُ ٖعى  ٕا  للٍٕه دلىم ريٛ ٔدل٥ٕٖريآ دلّٝرينٚ نُ ٖسريٕم ممري٦ًٕ لٖرياذت      

ل دٖريي ٜااىريا "٥ ّرييٖا لريْ"! ٔدلٍّرياتل وريَ        2011دلٍمرين اىريا ارياُ تٍرين     لري٘ 

ٜٖٗ د٧ٔلٗآ دذت ٕوٗٛ دل  ِٖٕىِا نٌٖاىدهلل ٙئىدٓ دتّٖامٖٛ دّ٘ىاصٗريٛ  
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نٔلٕٖريريآ دٍريريّلعاٌٗٛ # ٕريريا $ومٝريريٛ مدصىريريٛ لٖريريىٕم ددتٍّريريآري ااٌريريْ ٌالٍَريريٍٛ لريريري 

وٕدتريريرييت دلريريري٤ثي دٌّقاٌٗريريريٛ ٔصَريريري يٖٛ مدفريريرين دجملّىريريرييت ٔو٤ٍَريريريآ دلنٔلريريريٛ ِيٍريريريك 

 وٕدّ٘ٛ ّيٖ ّي نٌٖاى دهلل.لري٘ ٔيسمّا دلسمٗاري 

ىدتٖريًا صمريٜ ى٣ِٔ دلٕسرياٌا اىريا ارياُ ّٖفريافي ٌّٖريٕٖي        # ٕريا  $  ٖ َ  

فنوريريٛ دلْريريسَ دلسٖريري٘ صمريريٜ دذت ريريي ٔد٥ٍريريّٙاٌٛ لمنٔلريريٛ      لريريري٘ ٌفَريريْ وٍّى ريريًا  

ٜالريريريٛ ٜريريرييُ صمريريريٜ دللريريريٕٝ دلٕاٍٗريريريٛ دلٗىٍٗريريريٛ دللٕوٗريريريٛ   لريريريري٘ دلٕاٍٗريريريٛري للريريرين اريريرياُ 

ٛري ليٍٗك ٜ ىْري وٍلمًٍا صمريٜ ارين دلّٝالفريآ دلَٗاٍريٗٛري وٍّريا دلري        ٔدلَٗاىٖ

ً. ٔاريولا ٌلريل   94صرياً  لريري٘  ٔورييت د٥فريٕدُ    90صرياً  لري٘ صلنِا ويت د٥ّيدا٘ 

دِفاتٗآ دلَري٦ً ورييت نٌٖرياىدهلل اريٕده دذتريئُ دلَريْ. ٔوسٗلريًا لمّعريٕى دلَٗاٍري٘          

ٌلعريريٛ  دلريرينميٕتيدا٘ري ًٌصاتّريريْ ل٬ٕريري٦ا دلَٗاٍريري٘ ِٔريريٕ دلَريرياى دلريريوٙ ٕٔريرين يىل   

دٌّقاٌريآ ٘نٖرينٚ مُٔ   لريري٘  ٜا ىلْٚ دلساىٙٛ دلنفٕه  2009دلساً لري٘ دلٖفي 

ْر ٖس  فَاىٚ ٌُٜ  لسٍٛ دلنميليداٗٛ لري٘ # ٕا $ي٦ٕا ٍٗاٍ٘ ااُ دللٗاً ٌ

دلْ مٗٛري لمي ٖٖن ٧ل  وَنٔم للط ويت نٜريٌدُ دلساىٙريٛ ٍّٜٗرياري ٌرين ظّرييٓ      

نتٖريريٜ لريريري٘ ٖريرياىدهلل دذت ريرييري نٌلريريري٘ تريريٕٝ دّ٘ىاصٗريريٛ ٘نٖريرينٚ ىدلٚريريٛ لَٗاٍريريّْ   

 نتٖٜ ددتٍُٕ.لري٘ دلْىاه ٔدذتيدل 

 صبحل وِساوغخ االٌزؾبق جبجهخ ِىاعهخ اٌؼدواْ

اريريٕده لريرييٚ ٜ ىريريٛ ٌٍّريرياتل دلٖريريا  دلٕاٍٗريريٛ ٔدلٖريريا     # ٕريريا $  ْٖريريسي 

ِلٗٗىريْ  لريري٘  د٥ٍّسىاىٖٛ للٕٝ دلسٕلٛ د٥و ٖالٗٛري اىا   ِ ريَ ممالريا درتمريٗٚ    

 ٔ دلريريٗىَ ٔممالريريا هدٓ ناىريريال لريريري٘ دلنميليداٗريريٛ دلَٗاٍري٘ فعريرييًد صمريريٜ ددتىّٕىٖريريٛ 

ٍِٕسٗٛري للن ااُ إده ليٚ ٜ ىٛ وّٕدٟىًا ويت دلَٗاٍٗٛ درتمٗٙٗٛري لهٌلوِريْ  

لريري٘  ٘رياويت مدى دليٟاٍريٛ   لري٘ دلىم ٛ دلسيٌٗٛ دلَسٕمٖٛ ٜا ِسي  لسىمٗٛ يىِاٌٗٛ 

-ًري ٔظريرين ستّفعريًا ٌس٦تريريآ وّىٗريٌٚ وريرييت د٫ورياىدٓ دلسيٌٗريريٛ دلّٝريرينٚ    2011نٜريندٗ  

ري ٔدٍريريّىي -  ٖ ريريَ ٖريريوايِا ٙريريىَ حتريريالذ دلسريرينٔدُ ّٜريريٜ نٖاوريريْ د٧فريري ٚ  دلريري 
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 26صْريٗٛ  لريري٘  هلا ّٜٜ زت٘ٞ دلّنفن دلسَري يٙ درتمٗٙري٘ دلرينصًٕ نويٖ ٗريًا     

مبٕتريريذ وٍريرينٟ٘ وٍريريْري ٔدلّريريًٌ دلٖريريىْ  # ٕريريا $ًري ٍّٜٗريريا   غتريرييٛ 2015وريرياىِ 

نُ مت ٌاصٍّاىِريريا ٜيٌريريًا ٌريريا نٌٖريرياىدهلل ٔدلَريريسٕمٖٛري ٔريريي ظّريريي وٮريرينًٍٖا لمسريرينٔدُ ٌسريرين     

ً ّٔريريٙسْ صمريريٜ 2216دللريرييدى لريريري٘ لريريي  صلٌٕريريآ صمٗريريْ ٔصمريريٜ صتمريريْ نملريرين صمريري٘ري  

دلعّٕى ٕىٕم دلْسَ ٔغَٚ ددتىاِ  دلٗىٍٗٛ ٔوَ ٙىٍّا تٕدصن ٌٌْٜ دل٤ثي 

دلْسل دلساًري لاصّ ِا دلمٝعٛ د٧ٌََ لٗسٗن دذتٗرياٚ ذتٌٌريْ ٖٔسٗرين ّريسٍّْٗ ٌسرين      

 نُ صٖفْ ٌْ ىٖاا "دليٌٗيت دلسيٌ٘".

ي دلمٍٙريريٛ دلٕٕىٖريٛ دلسمٗريا ارياُ غتريرييٛ ٕريا  ٌارتعاٌريآ دلريري       اريٕده لرييٚ ٜ ري   

لريري٘  ٤ٖان لّٗا نُ دلٕدتيت دلٕا  لٕدّ٘ريٛ دلسرينٔدُ ِريٕ دلريوٙ مجسريْ ٌهٌٖرياى دهلل       

"ويِ ٔدٜن" ٖٔيٍن ٌولا ىٍاٟن لنٔه دلّٝريالذ ٌسرينً ىٍريٕل صندٟريْ  رييري لٗىريا       

      ٕ ىٚ ااُ غتااَ دلندفن ٌاصٍّاىٓ دارييل دليَٟٗري٘ لمىٕدّ٘ريٛري ّٜريٜ ختملريْ ٕري

دلريٕص٘  لريري٘  نٍعٕىٖٛ للٕدٓ دذتيِ ددتىّٕىٙ دلٕدلٗريٛ لريْ ٌَريًٍٗاري ٔدلري  ٕريٕىٓ      

دلسرياً الريٕدٓ ِاٌسريٛ وعملريًا لٖريا  ٔصتمريريْ نملرين صمري٘ ِٔريٕ دلّٖريٕى دلريوٙ هِريريَ           

لريريري٘ دلريريٕص٘ دلسريرياًري ٔاْريفْ ٕ٘لريريٛ دلٖريرييدل د٧فريري ٚ  لريريري٘ يىل ِ يَٖريريْ # ٕريا  $

ٍِٝرياً لريريْ تريريٕدٓ  ٕريٍساٞ ًٖريريذ ِريريوٓ دلّٖريٕىدٓري دلريري  نٔمٓ ٌريريْ ٜريا ٕريرينتّا! لمريريي    

يٍريريريلاط دلريريري٤دويٚ لريريريري٘ دذتريريرييِ ددتىّريريريٕىٙ ٌريريرين ّريريرياىاْ وريريرييت د٧ّ٘ريريريٌٚ د٧وٍٗريريريٛ   

مَٖريريى   2لريريري٘ د٥ٌل٦ٌٗريريٛ دلنصٕوريريٛ وريريَ دلسريرينٔدُ صمريريٜ ّريرييااْٟ دلريري  لٙيِريريا        

2017.ً 

 صبحل ٌٍعؼىدَخ: ؤٔب اجلىاد اٌساثؼ!

ويٜمريٛ ٘نٖرينٚ ٌسرين نُ صريامٓ لريْ اريٕ  وريَ دللٕدصرين دلري           لريري٘  # ٕريا  $مفن  

وساىّْٙ لمسنٔدُ فّاوًا ٔاًٍٗا وٕللريًا لّاىغتريْ   لري٘ ًري ٔىنٓ 2011ٌسن ختمْ صٍْ 

ٕ٭ دلريريوايٝ د٧ٔىل لمسريرينٔدُ         26دلَٗاٍريري٘ دلغريري  ٔاريري ! اريرياُ دذتريرينٗ د٧ٌريرييً ِريري

دلَريٍساري ٔنامري  فعاٌريًا لرينٔه     لري٘ نٌٖاىٓ # ٕا $ًري ٍّٜٗا ْٜن 2016واىِ 
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ٕ     لريري٘  دلّٝالذري تا٦ًٟ ٌريهٌ ي نفعريهمت    دم فاٍريي"ري  د٥صّىريام صمريٜ ِريامٙ لّريٕ "٘ري

يٍريريلاط لريريري٘ ممريريا ٖسريري  ٙريريىًٍٗا ٌهٌريريْ ددتريريٕدم دلريرييدٌ  دلريريوٙ ٖٮى ريريَ د٥صّىريريام صمٗريريْ  

ٍٮريمعٛ      لريري٘  نٌٖاى دهللري ٜٖٗ ااُ ٕا  ٖ يى  ارين فعاٌاِريْ ٌريهُ نٌٖرياىدهلل 

ٕ٭       "نوي ٔدتيت" نفؤد دلَمعٛ وَ ِامٙري ٔ  ٖ ريَ وسيلريًا ٌالْرييصٗٛ دلٕٕىٖريٛري ِٔري

 ٍمعٛ نٌٖاى دهلل "دٌل٦ٌٗٛ". فعاُ ولاىُ رتعاُ مٔه دلّٝالذ دل  ِسّ 

دٍرييدِٗٙٗٛ لٖري  ٌفَريْ ٔدللريٕدٓ دلري  ِري٘       لريري٘  # ٕريا  $وَ ِوٓ دليٜمٛ ٌرينن  

دلٕص٘ دلساً وٕدلٗٛ لْ ٌ ن وا لْ ص٦تٛ ٌالّٖنٙ لمسرينٔدُري لعٍسريْ دلٖريٕى    لري٘ 

نٍريٕد   لريري٘  دل  يسمْ جباٌَ تاٟن دلٕريٕىٚ دلَريٗن صٍرين دلمريا دذترئٕ٘ري ٔدٌّْرييٓ       

ٕى دل  ٖعّي ٌّا ٕا  ٔفمفْ دلٖٕدىٖك دلٍالَّٗٗٛ ويللٛ ٍٕساٞ ٍٔٗاىدِّا دلٖ

ٕريرياَٜ دللريرييدى  # ٕريريا $ٌسٍريرياىدٓ مٔغىاٟٗريريٛ صنٖريرينٚري َّْٖريريذ وٍّريريا دلٍريرياِ ٌريريهُ    

دلسَريريري يٙ ٔوريريريَ ٖلريريريٕم دجملاٌّريريريٛري ٌٔهٌريريريْ لريريريُٗ للريريريط ّريريرييٖا ٧ٌٖريريرياى دهلل ٌريريرين       

 ٔستياّيري اىا ٖٮْٗيت وسَ ي ِامٙ.

ن ٌا٥ٌّٖريرياىدٓري ّٖٕصريرين دلسريرينٔدُ ْٖٔريريٗ # ٕريريا $اريرين امىريريٛ لريريْري ٌريريآ   لريريري٘ ٔ

ٖٔعيٙ صمٜ دلٖىٕم دلْسل ٌسٍرياىدٓ د٥ضتٗرياً لمىسياريٛ ّٜريٜ ٌّاّّٖرياري لٖٗريٍ        

وٕدّ٘ريٛ  لريري٘  دلٕص٘ د٥ّ٘ىاص٘ ٔدلَٗاٍري٘ دلريندفم٘ ٔدرترياى٘٘ دلرييتي د٧ٌرييً      لري٘ 

دلسريرينٔدُري ٜٔريريا ٕٔريرين يىل ِريريوٓ دلٍلعريريٛ دٌّلريرين يىل دٍريرييدِٗٙٗٛ ٘نٖريرينٚري ٕريرياصنًد    

 ٍمي دليدٔغآ ٔدرتٗاٌٛ!

 ؤٔصبز اهلل وادلؼبزضخ "ٌٍؾىصُني"!اٌؽساوخ ِغ 

دلٗىَ وٍإفٛ ٌريا نٌٖرياى دهلل   لري٘ وَ ٌسن ِْ ٗن دجملمُ دلَٗاٍ٘ د٧صمٜ  

لريريريري٘ زتريريري ًد ٜريريريٌُ دلريريري٤ثي وسريريريْ # ٕريريريا $ً مفريريرين 2016ٖٕلٗريريريٕ  28لريريريري٘ ٔدلريريري٤ثي 

و٤ٍَريريآ دلنٔلريريٛري ٔدلسىريرين لريريري٘ دٍريريّسامٚ ٌفريريٕهٓ لريريري٘ دٍريرييدِٗٙٗٛ ٘نٖريرينٚري ثٕمريريْ 

وٙ اريريرياُ غتريريريااٍّي ٌٍ ِريريريْ دلساىٙريريريٛ ٌريريريري"دذتٕٔٗا"!  اىسريريرياى  ٧ٌٖريريرياى دهلل دلريريري

لسَ مٔى دلساى  يٌاُ "ٜ ٕوريٛ دلٕلريا " دلري  ٍِإريفّا     لري٘ وَّفٗنًد وَ ييٌّْ 
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ًري 2012نٌيٖريرين  3لريريري٘ وريرييت نٜريريٌدُ "دلملريرياٞ دلْريرييل" ٌسريرين َِريريٕٖٛ دلٍريريامىٚ درتمٗٙٗريريٛ  

 ِٕٔصنِي ٍّٜٗا اٗذ ٍّ ُٕ دلسيٙٛ!

و٤ٍَريريآ دلنٔلريريٛري ٔوريريَ ٜٗريريٖ لريريري٘ هِي ٔدلٕدلريريُٕ لريريْ لّلٕٖريريٛ ٌفريريٕ# ٕريريا $صريام  

ٍٔط دلفلرييدٞ ٔدلعٍلريٛ   لري٘ دلٍٍٗٛ دلّ ٍٕٖٗٛ لٌُٝ دل٤ثي ىغي ٜٕٚىٓ دلْسل 

دلف٠ريآ   دلٍٕعٜ هٔٙ دلٖمٝٛ دلٕاٍٗٛ ي٥ نٌْ ٍٗاٍريًٗا دٍريّىي لٗسري  صريَ وٖريا      

دلعفٗمٗٛ وَ دلٍ ٔتيداٗريٛ د٫مدىٖريٛ دلنٌٗريٛ ٔدلسَري يٖٛ ٌْري ن نٍاٍري٘ري ِٔريوٓ        

 ِ ىْريريْ دلمٙرياُ دلٕٕىٖريريٛ مٔىِريريا ٍٔريمٍّّا ٍريريٗعيِّا د٫مدىٖريٛ وريريَ ٌسريرين    دلٍ ٔتيداٗريٛ 

ً. ٔحتْ وَىٜ دلْرييداٛ  2014ٍٍّى  21لري٘ يٍلاط نٌٖاى دهلل لٍٖساٞ ٕٔىًٖا 

ٔنٍِاصريْ  # ٕريا  $دلَٗاٍٗٛ ٔصٕمٚ دل لاُ ٔيأً ويٜمٛ دلمٙرياُ دلٕٕىٖريٛري ورياىِ    

       ٛ ٍريرياٌلًاري  ٙريريغٕاآ ّريرينٖنٚ ٙريرين دلريريٕظفا دلريريوَٖ ّريريغمٕد وٕدتريرييت دلمٙريرياُ دلٕٕىٖريري

ِٔ ود دٍّسام ٕا  ٘ريًٌٞد اريٍ ًد وريَ تِٕريْ دلٍ ٔتيداٗريٛ دلنٌٗريٛري ٔصٙريٌ صريَ         

يصامٚ دلٍ ٔتيداٗٛ دلسَ يٖٛ لمٝ ي وَ دللٗامدٓ دلسَ يٖٛ دلٕدلٗريٛ لريْ دلري     

# ٕريا  $دذتيُ. ٔاالريا ارياُ   لري٘ وٍاً ا ٔدختاه وٕتيت دذتٗام لري٘ لٚمْ دلٍلاٞ 

٘ لمنٔلريٛ ٔصريَ دلنٍريّٕىٖٛ ٔدللإٌٌٗريٛ دلري       فعاٌاِْ ٖندليت صَ دلعاٌيت دل٤ٍَري لري٘ 

ٌّاٖٛ دلّٝمٗن دلنلال صَ دلعاٌيت دلعٍل٘ دلٍ ٔتيداري٘ ل٤ٍَريآ دلنٔلريٛ    لري٘ ِس  

ختريرينً ٌْريري ن نٍاٍريري٘ اريريٕده ٦ٔٔريريٛ صلريريٕم ّريريٍ آ وٖريريا  طتٍّريريْ دلريري        دلريري 

 ِْاىاْ دذت ي.

دل٤ٍَريآ دلنٌٗريٛ لمنٔلريٛ ورييت دّٜفاظريْ      لريري٘  ٌيٍٗك ٌفٕهٓ # ٕا $  ٖ ّذر 

الَريريمعٛ دامٗريريٛ ٔدل لريرياُري ٌريرين صىريرين صمريريٜ لسريريَ مٔى دلسريرياى ري لٍريرياليغي وريريَ نُ       ٌ

ٔ  ٖ ريَ ٍِريال ورياٌيت    -دلًٕدىدٓ د٫ٖيدمٖٛ االٍفط ٔد٥ِٖا٥ٓ ااٌريْ ثًِٕريْ   

لريريّ  ص٦تريريٛ لريريري٘ لريرينٝ نٌٖريرياى دهلل وريريَ َِريريمٗىْ ِريريوٓ دلريريًٕدىدٓ اٍريريامىٚ َٜريريَ ٌٗريريٛ  

اريريريٕده صىريريريي للريريرين ظريريرين ٕريريريا   -٘نٖريريرينٚ وسريريريْ صٍٕدٌّريريريا نٔلٕٖريريريٛ دلّٖريريرينٙ لمسريريرينٔدُ

دلْريرييداٛ ٖعالريريَ نٌٖريرياى دهلل ٌريرينليت ىٔدِريريَ دلريريٕظفا دلريري  دٌلعسريريْ ئريريي دذتريرييُ    
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د٥تّٖامٖٛ دل  ِ٘ ٌ٘ٞ وريَ دلسرينٔدُ ٔعتىمريّي دلَري٤ٔلٗٛري لّسريٕم وريَ ٘نٖرين يىل        

دلري    ِ ريَ   -ددتىاِ  مجمٛ "٦ًٍ دهلل صمٜ صفأ" ِيٜي صمٜ ليٚ ٜ ىريٛ  

٫ّرياصآ د٥تّٖريامٖٛ ٔدذترينٖٖ    ٌْريي د لريري٘  ٔل  صىرين نوري  وريٍعي     -ٖٕوًا وٌمِيٚ

صَ " يِاٌٛ نٌٖاى دهلل" ل٤ٍَآ دلنٔلٛري ٔصريَ ٌّريَ "وْرييلّٗي" ٧وريٕده دلنٔلريٛري      

مبريريا ٦ٖوريريُ دذتا٘ريريآ دلٍاّريرييٚ دلمىٍٕريريٛ لمٙىريرياِ  دلٗىٍٗريريٛ دلريري  ِْريريّن نٔٙريريال      

 يٌَاٌٗٛ ٌالغٛ دلَٕٞ وٍو ٌندٖٛ دذتيُ ِٕٔ وا ِ يىٓ ٌٗاٌآ دلٍعىآ د٧ممٗٛ.

لريريٕدلا لريريْ وريريَ ٜريريٌُ دلريري٤ثي مٔىًد وسعريري٦ً لسىمٗريريٛ دلْريرييداٛ ٔد# ٕريريا $وريرياىِ 

دلَٗاٍريريٗٛ ٌا٫ٙريريالٛ يىل لسريريَ مٔى دلْريرييٖا دلسريرياى ! ٔوريرياٌسٕد دللٗريرياً ٌريريهٙ صىمٗريريٛ   

ل الٝريريريٛ دلفَريريريام نٔ ل٬ٕريريري٦ا د٫مدىٙ وريريريَ تٍٗريريرين ِٖريريريٝٗ  د٧اريريرياٞ دلِٕىٗريريريٛ      

ُ ومذ ٔد٥ًمٔدٛ دلٕظٗف٘ري نٔ ِفسٗن د ٠ٗآ دليتاٌٗٛ ٔدلَمعآ دللٚاٟٗٛري ٔاا

لريريريري٘ # ٕريريريا $دلغريريرياً ٔدلٕتريريريٕم ِريريريٕ نإريريريي دلمفريريريآ د٥تّٖريريريامٖٛ دلريريري  َٖريريريّٕىيِا    

ٍٔرياٟن يص٦وريْ دلري  ِّمريٍُ ٕريفٛ      لريري٘  د٫ّاصآ ٔدلٚغط صمٜ نٌٖاى دهلل ِٔري ً  

دجملمريريُ دلَٗاٍريري٘ ٖسعريرين مٔى لريريري٘ دلساىٙريريٛ. ٔاريرياُ صريرينً ٜٚريريٕى ممٕمريري٘ دلريري٤ثي  

دىدٓ د اوريٛ ٫ٕري٦ا   ىُٟٗ دجملمُ دلَٗاٍ٘ لٗسٌٙ صَ يٕندى نٙ وَ ِريوٓ دللريي  

د٧مدٞ دل٤ٍَ٘ لا ٍِلٜ وَ ويدل  دذت ٕوٛ. اىا نُ دٍيدِٗٙٗٛ ٕا  تٚريْ  

ٌيلل َِريُمي ٌٌٜريْ ىٟاٍريٛ دجملمريُ دلَٗاٍري٘ مٔىٖريًا اىريا ِريٕ وّفري ري ٔهلريا ٌسرين            

ري لٗعريرين نٌٖريرياى #ٕريريا  دلٖريريىام$دٌلٚريرياٞ دلفريرييٚ د٧ٔىل ليٟاٍريريٛ ممٕريرين نٌٖريرياى دهلل 

ٔ٘ريريْ د٧ًوريريآ. ٔتريرين صتريري    لريريري٘ ً دجملّىريرييت ٔدلٖريريٕىٚ نوريريا لريريري٘ دهلل ِريريي دلَريريٗعيَٖ  

 حتىٗن نٌٖاى دهلل ٍِسآ د٧ًوٛ د٥تّٖامٖٛ ٔدلفْن دذت ٕو٘.لري٘ # ٕا $

ٔوٕن ِود دلٍَٗاىٖٕ   ٖ َ وٮٍَّسنًد نُ ٖلًٕ ٌْ ٕريا  ٌالٍَريٍٛ لريَ ٖسيلريُٕ     

وريريَ ٍٗاٍريريٗا نٔ ٌريرياٜٕا # ٕريريا $ِريرياىٖك دلّٝالفريريآ دلَٗاٍريريٗٛ دلريري  دٌلمريريَ صمّٗريريا 

ٕى و٤ّيدٓ تٕٖٛ صمٜ ِّْٕ٘ د٥ٌل٦ٌ٘ ددتنٖرينري ٔ٘رينٖي ٌا٫ّرياىٚ    فإٛ ٌسن ظّ

دلياٌ دلسيٌ٘ ل٨ثاٗ ٔمىدٍٛ دلَٗاٍآ صاِ  ٘اى دهلل ِٕٕن لري٘ نُ دلٍاٜٖ 
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نٜن دلٍَٗاىِٖٕآ داّىمٛ لَّلٍن د٥ِفا  ٌريا نٌٖرياى دهلل   لري٘ يىل هدٓ دلٍّٗٙٛ 

ً: "نٔ نُ ٖرينليت  2016مَٖريى  وريَ دلسرياً دلاٙري٘     لريري٘  ٌُٜٔ ٕا ري ٜٖٗ اّريَ  

ٜرييُ  لريري٘  ٕا  ٌايآ يلْاه ددتىاصٛ دتّٖامًٖا ٫ٔاىٚ دلْاىل صمّٗريا ٔيىِاتّريا   

دٍريريٌٍّدلٗٛ وريرييت دلْريرييصٗٛري ٔوريريَ ٔريريي ٖريريّي د٥ٌلريري٦ُ صمّٗريريا ٌريرينصي وريريَ ٌسريريل دللريريٕٝ       

 (1)دلنٔلٗٛ".

ٔ  لريري٘  ِٕٔ دلٍَٗاىٖٕ دلوٙ حتلري    ٍرياصٛ حتريٕه    24غٚريُٕ  لريري٘  ٌّاٖريٛ دلعرياتري 

لٕدل٘ لمّٝالذ وريَ ىٟريُٗ شتمريٕل يىل ىٟريُٗ ٍرياٌ ري      يص٦ً دلسَ ي دلري٘ ٕا  

صْريٗٛ ولّمريْ تاوريْ ارياٟيدٓ دلّٝريالذ ٌّلرينٖي دلَرياٌنٚ ددتٕٖريٛ لمىٗمْٗريٗآ          لري٘ ٔ

دلسإريىٛري ٔترين ٌلمريْ ِريود درتري  نٌرييً       لريري٘  دلسرياىل دلري  دٌرينلسْ    لريري٘  دلٕدلٗٛ  ا 

 .(3)ٔدلل ٌ٘ ٍ٘ (2)دلٍٕاٟن د٥ص٦وٗٛ دلنٔلٗٛري وٕن ىٖٔيً

لريريري٘ دغَريريعُ  24دّٜفريرياه لريريري٘ ٕريريا  ٍِفٗريريو ِريريود د٥ٌلريري٦ُ  ٙٔتريرين اريرياُ ٍٖريريٕ

وٗريريندُ دلَريريٍساري ل ريريَ دٌٖريرياى دهلل ِريريندىإد ِريريوٓ داألريريٛ د٥ٌل٦ٌٗريريٛ ٔإتريريٕد     

ٔ٘ريرينٖي ٌالريريواي دُ ٕريريا  صْريريٗٛ دّٜفريرياه     ٍريريٍّى ري 21ٕريريٍساٞ جبىريرياِ  ٔريريٕىٚ   

وٗريندُ دلَريٍسا ٕريٕىٚ صى٦تريٛ لريْ ورييت دلسىٗرين ِريامٙ         لريري٘  دلٍَسا ااُ ترين ىلرييت   

٘    لريري٘  ىْ دلسمي ددتىّريٕىٙ  ِٕٔ َٖم لريري٘   2012ً دٌّلرياه دلٍريامىٚ درتمٗٙٗريٛ دلْري م

دّاىٚ ِلٕه لْ واًلريْ دصرييت ٌْرييصّٗا! اىريا ارياُ لٍٗرياُ دلمٙرياُ دلْريسٍٗٛ هٙ         

اريريٍ  مجريرياا ٕريريا  ٍّٜٗريرياري ٌسريرين نُ ٕٔريريذ دلمٙريرياُ      لريريري٘ دلمّٙريريٛ دلْريرينٖنٚ مٔىًد  
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  دلْسٍٗٛ ٌالٗمْٗٗا مبا ّٖف  ويت دلّٕٕٗذ دلَٗاٍ٘ لنٔه دلسنٔدُ.

 اٌعجؼني ورفغس األشِخ اٌعُبظُخفـٍ اؽزفبي ادلؤدتس 

لريريريري٘ تٍريرين دّٜفريريرياه دلريريري٤ثي دلْريريسل دلسريريرياً ٌسٗريريرين ِهٍَٗريريْ درتريريرياوُ ٔدلريريري٦ٕٔا    

ًٖٔٔريريي درتاى٘ٗريريٛ وريريَ ٌٌٜريريْري  # ٕريريا $ِاىغتريريْ(ري دلّلريريٜ لريريري٘ دلَريريٍسا )٧ٔه وريرييٚ 

٘  # صاىت دلٌٔاا$ٔنوا صاً ٌٌْٜ   دلّلٕد ا٦ً صمٜ ٜنٚح مبٍسٕٔٛ د٥حتريام د٧ٔىٌري

يىل دلٗىَري ٔملمِٕريا ىٍرياٟن دلريٕم يىل د٥حتريام د٧ٔىٌري٘ ٔدل٥ٕٖريآ دلّٝرينٚ ٔصٕلريٕد         

صمّٗا نُ ِعالَ ٌٕتريذ دلسرينٔدُري ٔترينوٕد  ريا دلري٤ثي )دذتريٌُ دلريوٙ ّٖريٗىَ صمٗريْ          

 ٘ يِّرياً ٧فريو   لريري٘   -دلفيم( ٕا  اٌُٝ ٔا  )نٕٗن( لٗ دل٘ ٔغ  نٖرينٖٕلٕ٘

  ُ صمريٜ ٜ ريي دلري٦ٍم ٔملاٖريٛ دلٖريا       دللريامى   -نٌٖاى دهلل نٖنٖٕلّّٕ٘ٗي وريَ يٖرييد

د٧ٔىٌٗريريٛ ٔدلغيٌٗريريٛري ٔتٍمريريّا اريرياُ دل لريرياُ ٌيَٟٗريريْ )دلريري٤ثيٙ( تريرين نامريري  وٍريريامىٚ       

د٦ٍَّوٗٛ دتيا لّٗا َِمٗي وٍٗاٞ دذتنٖنٚ ٔوعاى ٍٕساٞ للٕدٓ مٔلٗٛري لمْريئل  

 ٌّاٖٛ دلعات.لري٘ ٌسىمٗٛ دل٦ًَ ِٕٔ وا ىلْٚ نٌٖاى دهلل 

ل دلسريرياًري وَريرياىًد ِٖريرياصنًٖاري تٍريرين نٖريرياً وريريَ    نفريريو فعريرياُ ًصريريٗي دلريري٤ثي دلْريريس  

ِريريوٓ درتعاٌريريريآ دلريري  ِ ريريرييٓ   فريريري٘  ًري ل2017نغَريريريعُ  24دّٜفالٗريريٛ دلَريريٍسا   

دّ٘ىاصاِْ يىل وريا ٌسرين وريئى دلفسالٗريٛري ارياُ ٖرينصٕ يىل "د٥ٌّسريام        لري٘ ٌْ ن ًٖٕ 

ٕذ دلسنٔدُ"ري وسّ ًد دلّريِٕيري  لري٘ صَ دلِّٕي دلوٙ غتنً مٔه دلسنٔدُ ٔوَ ٖلذ 

دلٕدتريريريرييت دلٗريريريندٌ٘ دلَٗاٍريريريري٘ لٍّريريرياتل دلٕدتريريريريذ   لريريريري٘  وٕٙريريريريٕص٘  لريريريُٗ هد ٔ٘ريريريٕم  

ٔدلّٖٕىدٓ ٔد٧ٔلٕٖآ دذت ٕوٗٛ ٔدلَٗاٍريٗٛ ورييت نٌٖرياى دهللري ٌرين ٌّرياٛ ّٔرياٖآ       

"دلعإٌى درتاوُ"ري ٔ نٕي صمٜ حتىٗن د٧ٌٖرياى وَري٤ٔلٗٛ ملرييت دليٍِريآري وسّري ًد      

  دجملمُ دلَٗاٍ٘ "و٤َٔلٗٛري ٔلُٗ لٖمٝٛ".لري٘ وْاىاٛ دل٤ثي 

ٔ ٘ دذترينٖٖ صريريَ دلسرينٔدُ للريرين ارياُ ٖريوايٓ ٌٖريريٗغٛ "دلسرينٔدُ دلَريريسٕمٙ"ري       لريري

مُٔ د٧ويٖ ريري٘ري ٔصريريريَ دللريريريٕٝ دلريري  ٍِاِٚريريريْ ٖلريريريٕه "ددتريريٗٓ ٔدلمٙريريرياُ دلْريريريسٍٗٛ    

ري اىَرياٟن  #ٕريا  $فعرياُ  لريري٘  ٔدلّعٕصا"ري ٔتن ااٌْ ِري ً ِريوٓ دارينمدٓ    
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٘ لري٘ ص٦تاِْ درتاى٘ٗٛري ٔلري٘ ِٕ٘يٖٛ ٌالٍٍَٛ لمى٤ثي   ٙىاُ وَّلٍمْ دلَٗاٍري

دلٕٕٕه لَّٕٖٛ وولٛ لٗ ُٕ ِٕ دلس  ٌالّقااَ ويت دلّٝريالذري ٌٔالْري ن   لري٘ 

دلٍٖريي يىل ٘اٌريَ ْ٘ٗريريْ   لريري٘  دلريوٙ ظتسرين نٌٖرياى دهلل امٙرياُ ّريسٍٗٛ وَرياِىا       

 )دلساٟم٘( دلسّٗن.

نغَعُ تٍن د٥ّٜفرياه ٌٗريًٕ لري  يىل دلَريسٕمٖٛ ٌلٍريٕه دلَّريٕٖٛ        23فعاُ لري٘ 

مٝريٕدى ورييت مٔه دلسرينٔدُ ممٕمريٛ ٌالىم ريٛ      دل  ِلٍمّا دليٖا  "ضتَ صمٜ دٍّسندم ل

دلسيٌٗٛ دلَسٕمٖٛري ِ٘ دلري  ِلريٕم دلّٝريالذ لريٍَٝ صمريٜ دٍريّسندم لمٝريٕدى دلْريٙال         

ٙرريرييدى ٌّٔفريرياِي وريرييت د٧ّريريلاٞ لريريري٘  دلَريريسٕمٖٛ وٕمىريريا ِفاِىٍريريا لريريري٘ ياريرياى ٥ ٙريرييى ٥ٔ 

 62ٍريٍّى  وريَ    26ٍريٍٕدٓ وريَ دذترييُ صمريٜ دلٕريٕىٚ دلٗىٍٗريٛ        8ً ٌسن 70وسّي صاً 

 ".70ٜنًد لّما دذتيُ ٌاِفا  صاً ّٜٜ ٔٙسٍا

هدٓ دلٕتريريْ يص٦وريريْ ٖريريندليت صريريَ دللٗريريامدٓ دل٤ثيٖريريٛ دلريري  نٖريرينٓ        لريريري٘ ٔاريرياُ 

لريري٘  دلسنٔدُ ٕيدٜٛري ٔهلا وَ ن٘ن ٙىاُ صٕمِّيري يه ااُ غتنً ِود دلّْٕ٘ 

ري 70دلسريرياً لريريري٘ دلٕٕريريٕه يىل َِريريٕٖٛ ٌريريا تريريِٕا وريريٕدلّٗا لميٖريريا  اىريريا ٜريرينٗ       

هلريريا فريريري٘ ْ دلريريٗىَ ىٍِٗريريٛ د ٗىٍريريٛ دلَريريسٕمٖٛري ل دلَّريريٕٖٛ دلريري  هايِريريا ٔدلريري  نٌلريري 

دلّريرياىٖك ِٖريريا  دلم ٗريريُٕ وريرييت دللريريٕٝ )دلي٘سٗريريٛ( مدفريرين ٕريريفٕت ددتىّٕىٖريريٛ وريريَ       

اريرياُ ٖيٖريرين دلٕٕريريٕه لَّريريٕٖٛ ّريريٍّٗٛ ٖمّلريري٘ ٌّريريا وريرييت # ٕريريا $دلريريٕدلا لمَريريسٕمٖٛري ٔ

تٗريريامدٓ ٌٌٜريريْ دلريري  ٍريريٍلّْ يىل دليٖريريا  ٔدللريرياِيٚ ٔوريرييت ّريرييٖ ْ صمريري٘ ستَريريَ         

غت٘ ِامٙ. ٜٖٗ ااٌْ ِعالسٍا ٕٝٗفٛ دلريٗىَ دلٗريًٕ دلّاٌسريٛ    د٧ملي ٌٔاٍْٟ دلّاى

لْري ٔاولا تٍاٚ دلٗىَ دلًٕٗري ٌا٫ّامٚ ٌادتٍيده صم٘ ستَريَ د٧ملريي ٔستريالغ    

ِٔري٘ ِٖريذ ِرياهَٖ دلسىريٗما ٌهٌّريا تٗريامدٓ       # دلسرييدمٚ $وهىُ دلسا وَ تٍرين ِريامٙ   

دهلل  ٔاٍٗٛ ٜٔنٖٔٛ! ِٔ٘ ٕريفلٛ خترييٛ وٍّريا دللريٕٝ دلٕاٍٗريٛ دلٗىٍٗريٛ ِٔري٘ نٌٖرياى        

وَ ّ٘ٛ ٔدذتيدل ددتٍريٌٕ٘ ٌٔسريل دللريٕٝ دلٕاٍٗريٛ دلري  ِٖريعذ ٌغٍرياٞ ورييت ِريامٙ          

ٔدتيت دذتاه وَ تٍن صم٘ ستََ د٧ملي دلوٙ ٖيٖن دّٜ اى ٍّ٘ٛ لري٘ ِٔٮَّّنت 
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 ٖٮيٖن نُ عتّ ي ٍّ٘ٛ وٕدّ٘ٛ دلسنٔدُ.# ٕا $"دلْيصٗٛ"ري اىا ااُ 

دلَّريريٕٖٛ  ٕريريٕىٚلريريري٘ ٌْٔريري ن صريرياً لمريريي ِ ريريَ وَريريهلٛ دلَريريٗامٚ دلٕاٍٗريريٛ ِاوريريٛ    

ري ٌسريرين نُ دٍريريريّسام ٌفريريريٕهٓ دلٍ ٔتيداريريري٘ ٔمجريريرييت  #ٕريريريا $دلَٗاٍريريٗٛ دلريريري  ٖيٖريريرينِا  

لريريري٘ ٔٙريرييت ٤ِٖمريريْ نُ َٖريريّىي اريرييتي ٕريريسَ لريريري٘ و٤ٖنٖريريْ ّٔريريٕٓ نٌٖريرياىدهللري ٔغريريند 

 دلٕدتيت دلٗى .

ناّريريٌٕي دلاٙريري٘ري دلريريوٙ مُٔ ّريريا ِعريريي    لريريري٘ ًٖريرياىٚ ٍريريمىاُ لٍٕريري ٕ   لٍسريرين 

دلّريريريهٔ  دلَٗاٍريريري٘ لريريريري٘  ٕ لمىمريريريذ دلريريريٗى  ٜٔألريريريْ دليٖريريريا  د٥ٍريريريّساٌٛ مبٍٕريريري  

دلريريٗىَري اريري  حتريريالذ دلسريرينٔدُ لٕلريرين    لريريري٘ ٔدلسَريري يٙ صمريريٜ زتيٖريريآ د٧ٔٙريريال   

ىٍٔ٘ ٌاجمل٘ٞ ًٕ٘د يىل وعرياى ٕريٍساٞ )دلغمري  ًٌٜ رياً(ري ثٙريٛ تٗرياً ِريود دلٕلرين         

دلٗريريًٕ دلّريريال٘ لريريري٘ ٌريريً٘يدٞ صىمٗريريٛ لسريريا ٕريريا ري ٔااٌريريْ دلفا٘ريريهٚ نُ ٖلريريًٕ ٕريريا   

   ٛ ّٖعمريريَ صتاّٜريريا وٍريريْ دليدٜريريٛ لسريرينٚ نٖريرياً     ٌّ ريرييٖي دلٕلريرين ٔاهٌريريْ   ظتريريِي صىمٗريري

دلَريريَري ٍٔريٕدٞ ن٘يٖريريْ لريريْ صىمٗريريٛ نً ٥ري لريريًُ د٧وريريي  لريريري٘ فإريٛ ٔنٌريريْ ّريريٗك وّلريرينً  

ددتريريريِٕيٙ ِريريريٕ دلٍسريريرين دلَٗاٍريريري٘  ريريريود دلٕلريريرين "دلعريريريل" دلريريريوٙ نفريريريو ميريريرياىِ مٔىًد   

وسّن ىٍٔ٘ ٔللاٞ لري٘ مٍٖمٕواًٍٗا ٍٔمي ٕا  مصٕٚ ذتٕٚى ٔىّٛ صىن ٍٗاٍٗٛ 

ٝن دلَٗاٍ٘ري ٔتن نٌرينٝ ٕريا  دٍريّٙاٌّْ لٗىريا ِريٕ ستعريٕى       لعألٛ دلَّنٖيٚ لم

 وَ دلَفي وَ تٍن زتمُ د٧وَ.

 االٔمالة؟فـٍ وُف غّري حتبٌف اٌؼدواْ اٌسغجبد اٌرارُخ ٌصبحل  

دلْريرييداٛ وريرييت نٌٖريرياى دهلل صمريريٜ نٍريرياِ وٕدّ٘ريريٛ   لريريري٘ ىغريريي صريرينً ٘نٖريريٛ ٕريريا   

ِ  نٌٖرياى  دلسنٔدُري ي٥ نُ ِوٓ دلْيداٛ ٔفإٛ صمٜ وَّٕٝ دللاصنٚ ٌا مجريا 

ِرينصٗي دلٖريىٕم   لري٘ دهلل ٔمجاِ  دل٤ثي ٌٔلٗٛ ل٠آ دلْسَ ااُ  ا مٔىًد ِاوًا 

وٕدّ٘ريٛ دلسرينٔدُري ِٔريٕ د٧وريي دلريوٙ نًصريٚ مٔه حتريالذ دلسرينٔدُ دلري  ديّريْ           لري٘ 

لفل ِوٓ دلْرييداٛري ٥ٔ غتفريٜ ٌريهُ ِريوٓ دلَريهلٛ ااٌريْ نٜرين ِٕٕريٗآ اريٍ           

لسىٗ  ٌالْهُ دلسَري يٙ ٔدلَٗاٍري٘   وسّن ٔدٍّعُٕ هٙ د٥ِّىاً دلري٘ دلٍاٜٕا 
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دلسيد  ٔيٖيدُ ٔمٔه درتمٗٚ ٔدلريٗىَري للرين ااٌريْ نٔه ٌٍريٕم ِٕٕريٗاِْ      لري٘ ٔد٧و  

لريريريريري٘ ولالريريريريْ دلٍْريريريريٕى ٌسٍريريريريٕدُ: "و الٝريريريريٛ دٌّْريريريرياى دلٖريريريريٕدىٖك د٫ٖيدٌٗريريريريٛ      لريريريريري٘ 

 ٌوه ددتّٕم وَ ن٘ن َِيٖيت لَك دلّٝالذ دذتٕٔ٘ ويت ٕا ". " :(1)دلٗىَ"

ىٖريرينه" )وَّْريرياى ٧ىٌسريريٛ ى٣ٍريرياٞ نوريرييٖ ٗا     ِريريوٓ دلَريرياص٘ ناريرينِا "ٌريريئِ    

ولالريريريْ دلٍْريريريٕى ٌسٍريريريٕدُ "ِريريرين ٍّٖريريرياى "دلّىريريريّيمُٔ" دلٗىٍٗريريريُٕ وريريريَ      لريريريري٘ ٍريريرياٌلا(ري 

للن ااُ ٖسّلن "ىٖنه" نُ د٧ون دلوٙ ِسلرينٓ دلَريسٕمٖٛ صمريٜ درتريئٛ      (2)دلندفن؟

وَ دلَاٜٛ دلٗىٍٗٛ تن ّٖٕترذ يىل ٜن اٍ  صمٜ صم٘ صٍن دهلل ٕا  ٔد٥ٌلَرياً  

 .ت وا ااِي ٌري "دلّىّيمَٖ دلٗىٍٗا"ٕفٕلري٘ 

ٕريٍساٞ ىِرياُ ٙريسٗذري    لريري٘  ٌٍٗىا ٖيٝ نُ ىِاُ دلَسٕمٖٛ صمٜ ِٖنل دلّٝالذ 

 ٥ٔ ْٖ رن دٍيدِٗٙٗٛ تاٌمٛ لمٝٗاٚ ٌالٍٍَٛ يىل ٔدٍّعَ.

ٍٖٔلن صَ ٌسل اٍاى دل٤َٔلا دلَسٕمٖا تٕ ي لٍعيدّٟي د٧و اٗا يٌّي 

ٌّرياٞ دذترييُ ٌْريئط و٤دِٗريٛ يهد وريا دٌرينليت       تن ٖ ٌُٕٕ نورياً ليٕريّّي دلفٚريمٜ ٫   

ٕريرييدل مدفريرين وسَريري ي ٕريريٍساٞ; ل ٍريريْ َٖريريّنىل نُ دلٍّٗٙريريٛ د٧ٍريريٕن ٌالٍَريريٍٛ يىل   

دلَريريسٕمٖا ِريري٘ نُ ٖريريّى رَ دذتٕٔٗريريُٕ ٍريرييٖسًا وريريَ يذتريريا  د ٌميريريٛ ٌهٌٖريرياى ٕريريا   

 ِٔيٍٗك ٍٗعيِّي صمٜ "دلّىّيم".

 ِؼعىس "اٌؽهُد" دلعبٔدح اٌمزٍخ!

ً دلٍاِ نٌريْ سترييل وٕدّ٘ريٛ دلسرينٔدُ ٔنٌريْ دلريندليت       يّٖالري٘ # ٕا $ٌسن صتاا  

صريريَ )مٍريريّٕىٖٛ( دلنٔلريريٛ ٔصريريَ )للىريريٛ( دلْريريسَ ٔحتىٗريرين نٌٖريرياى دهلل دلَريري٤ٔلٗٛ صريريَ      

دٍرييدِّْٗٙٗ د٧فري ٚ ِٔري٘ دوري٦ّل     لري٘ دلسْٗٛ ٔد٥ٌّٗاى د٥تّٖامٙ مفن دل٤ثي 

الريا  دللٕٚ دلسَ يٖٛ ل٬ااٜٛ ٌهٌٖاى دهللري ٔاىا ٍٖنٔ لًُ مٔه دلسنٔدُ دل  ا
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ل   ا ًٌو اُ صريٕمٚ دلّريٕدٟي وسّريا االٍريْ وٍريْ دللٗرياً ٌفسرين صمريٜ د٧ى  ٤ٖارين          

 درتعاٌآ.لري٘ نتٕدلْ ٔلُٗ للط د٥ٍّسيد  ِٔلنٖي دلٍّا٥ًٓ 

  ٖ َ ميما لسمًٗا نٙ ِهٖٗن وَ دللريٕدٓ دلْريسٍٗٛ ٔدلسَري يٖٛ    # ٕا $٧ُٔ 

لمّريهٔ  صمّٗرياري ترياً    شتّمذ ددتٍّآ دلندفمٗٛ ٔدذتنٔمٖٛ لري٘ دل  ِٕدْ٘ دلسنٔدُ 

ٌّْ ٗن وسَري ي فرياىٛ يّرييدت ًٔدىٚ دلرينلال ناريآ وسَري ي "دلمٖري٘" ٌاٍريي         

ٍّ٘ريٛ صترييدُ دلريوٙ دٌٚريي لملّرياه ورييت       لريري٘  نٜرين ّريّندٞ تريٕدٓ و الٝريٛ د٫ىِرياُ      

 نٌٖاى دهلل.

ّفيةٛ وسَ ي دلمٖ٘ دلسنٖن وَ دلنلسآ دلسَ يٖٛ وسعىّريا تٍإريٛري ٔ     

ّٖي ًِٕٖسّي صمٜ وٍاًه دلسإىٛري ٔفإٛ  ٖ َ ٖٖن نٜن وٍّي يىل ددتٍّآ ٌن

ٔتٗريامدٓ دلري٤ثي دلْريسل    # ٕريا  $وٍاا  )ٜنٓ( ٔ)دلَريٍسا( ٜٗريٖ وٍرياًه نٍرييٚ     

دلسإريريىٛ ٔتاوريريْ ٌسىمٗريريآ ىٕريرين   لريريري٘ دلسريرياً. صىمريريْ ِريريوٓ دللريريٕدٓ صمريريٜ د٥ٌّْريرياى    

٧ٌٖريريرياى دهلل ٔللريريرييدِّيري ٔاريريرياُ ولريريرياِمٕ ِريريريوٓ دللريريريٕدٓ دلريريري  دٍريريريّٝنّٔا ٕريريريا      

دلٍٗريٕٓ صريَ   لريري٘  ٖٛ وٕدلٗريٛ لريْ دختريوٓ دذتٗريام ٔدللسريٕم      وسعىّي وَ تٕدٓ صَ ي

وٕدّ٘ريريريٛ دلسريريرينٔدُ ٌٔلٗريريريّّي ّريريريٍاُ ىٖفٗريريريُٕري يىل ٘اٌريريريَ ولريريرياِما صمريريريٜ دىٍِريريرياط        

ٌادتىاصآ د٫ىِاٌٗٛري ٌٔسّٚي وَمُٕٝ ٍّٖسريُٕ وْرياٖك وري٤ثيٖاري ممريَ ٘رياٞٔد      

 ل٦اى٠ٍاُ صمٜ ّْٕٝ ٌسن صىمٗٛ دلسا دلئٍٗٛ دلفيٙٛ!

 ػُّهب!ِؤاِسح االٔمالة وِمزً ش

وفريي للرياٞ ٌريا نٌٖرياى دهلل ٔدلري٤ثيري ٌسرين د٧ًوريٛ دلَٗاٍريٗٛ دلري  دٍريّىيٓ           لري٘ 

دلَريٍساري للرياٞ دلٖرياىٜٛ ترينً ىٟريُٗ د٧ىارياُ دلٗىٍٗريٛ        لريري٘  وٍو دّٜفرياه دلري٤ثي   

ٌٔاٟريريَ ًٖٔريريي دلندفمٗريريٛ ِليٖريرييَٖ صريريَ دلٕٙريرييت دلسَريري يٙ ٔد٧وريري  دلريريوٙ عتٗ ريريْ     

 ي دلمٖري٘ري ٔاٗريريذ  ري اْريفٕد ٌريريْ وٖري  دللريريٕدٓ دلري  غتيّ٘ريا وسَريري    #ٕريا  $

ٍٕساٞ ٥ٔ ِٖن يىل ددتٍّآري ااُ ِود وفي دلملاٞدٓ ٌا نصٚاٞ لري٘ نٌّا ًِٕل 

دجملمريريريُ دلَٗاٍريريري٘ وريريريَ دلريريري٤ثي ٔنٌٖريريرياى دهللري ٔىغريريريي وٕٙريريريٕصٗٛ دلّلريريرياىٖي دلريريري     
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ٔدٌريريَ نفٗريريْ تاٟريرين ٜيدٍريريّْ    # ٕريريا $اْريريفْ للٗريريامدٓ دلريري٤ثي وريريا دلريريوٙ ٍٖريريٕٙ      

وَ نصىاه ختيٍٖٗٛري ي٥ نُ تٗامدٓ # ااى  ستىن صٍن دهلل ٕا $درتإٛ دلسىٗن

دلغريرياويٚ دلسَريري يٖٛري دلريري    لريريري٘ # ٕريريا $دلريري٤ثي   حتريرييل ٍريريااًٍاري ٔدٍريريّىي   

ٌّاٖريريريٛ دلعريريرياتري ٜريريريا ٕريريرين  د٥ّريريرياصآ دلريريري  ٍّٖٕريريريا شتريريري ٔٓري        لريريريري٘ نٔمٓ ٌريريريْ 

ٔد٥ٌّٖريريريرياىدٓ د٥ص٦وٗريريريريٛ دلريريريري  غتّملّريريريريا يص٦وٗريريريريٕ ٌٌٜريريريريْ يىل ٘اٌريريريريَ دلااٍٗريريريريٛ  

ال دٌّفاٙريٛ ّريسٍٗٛ ٙرين نٌٖرياى دهلل ٔنُ تٕدِريْ      د٫ص٦وٗٛ لمسنٔدُري ِٔريِٕي نُ ٍِري  

ٍٗعيٓ صمٜ ان ّ٘ٞ لقيٛ لمنصٕٚ يىل "د٥ٌّفاٙٛ" ٔدذترييُ د٧ِمٗريٛري ستريا٥ًٔ    

دلنٔلريٛ ٌ رين دللريٗي    فريري٘  دٍٍّّا  دللٕدٓ دلسَري يٖٛ ٔددتىرياِ  دلْريسٍٗٛ ٔوٕظ   

ٔدلْريريرييت  -دلنميليداٗريريريٛ  –ددتىّٕىٖريريريٛ  -دلٕٜريريرينٚ  -درتٍريريريٌ  -دللنٍريريريٛ )دلريريريٕاَ  

لّٝريالذ دلسرينٔدُ ٍ٘رياا دذتىاوريٛ ٔامريَ وريَ دلْريسَ نُ ّٖٕ٘ريٕد          دلسَ يٙ(ري ون

دلٍٍريريام  يىل ٕريرينٔى وريريَ ٖٕدّ٘ريريُٕ دلسريرينٔدُ! لقاٌريريْ َٜريرياٌاِْري ااٌريريْ د٧ّ٘ريريٌٚ       

د٧وٍٗريريٛ دلريري  ٖريرينٖيِا نٌٖريرياى دهلل نتريريٕٝري ٔااٌريريْ دللٍاٟريرين دلريري  ٙريريْٝ ٌه٥ٔمِريريا   

وٕدّ٘ٛ دلسنٔدُ نإريي ٜ ىريٛري ٔااٌريْ تٗريامدٓ دلري٤ثي دلٍٕريعٜ       لري٘ ٔ اىِا 

اٍٗريريٛ ٔتٕدصريرينٓ نّريرين ٜريري ٚ ٔغريري  تريريامىٚ صمريريٜ ٍِفٗريريو امريريَ ِفٙريري  ٜريرييُ نِمٗريريٛري  دلٕ

 صًٕٙا صَ إٌّا غ  و٤ِمٛ لمٝيُ لمي ِػت٭ صمٜ نٍاِ ٌُٜ افاٜ٘.

ٔىمبا ااُ نإي وريا ّريٙيت ٕريا  صمريٜ دلقرياايٚري ِري٘ دلرينصٕٚ دلري  ناملّريا          

تاٟريرين نٌٖريرياى دهلل دلَريريٗن صٍريرين دلمريريا دذتريرئٕ٘ري ٔدلريري  ظّريريي ٌّريريا دذتريرئٕ٘ ٙريريسٗفًا         

َ يًٖا ٔلاتنًد لمَٗعيٚري للن فااَ دذتٕٔ٘ ٕريا  ٌريري "دلريٌصٗي" اىريا ٖٮٝريَ      ص

نُ غتااَري ٌٔيُٟٗ دل٤ثي دلْسل دلساًري ٔىٟريُٗ ددتىّٕىٖريٛ دلَرياٌ ري ٌٔاّرينٓ     

لٕتريذ دلفٍّريريٛ ٔددتٍريريٕا يىل دلَريمي َِٔريريٕٖٛ درت٦لريريآ ٌرياذتٕدىري ٔتريرين غريرييٓ ٕريريا     

ٍرياصٛ دٌّّريْ دلسياريٛ     48سن ِما دلٍاّنٚ د٧ف ٚ. ٌٔلري٘ دلمغٛ دلٕمٔمٚ ٔدل٤َٔلٛ 

ٌٍٗاُ ًٔدىٚ دلندفمٗٛ دل  ُنصمَ لّٗا يمخام دلري٤دويٚ ٔولّرين ًصٗىّريا وريَ مُٔ ّٜريٜ      

ِيلسًا صريَ دلّْريف٘ري ِٔ ريود للرين دٌّّريْ ٦ٌٕٔريٛ نٖرياً ارين ددتٍّريآ           هاي داْ
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 دلسَ يٖٛ دل  لّْٝ مدفن دلسإىٛ ٍٕساٞري ًٌٍَٔٗا فاىّ٘ا.

اوٗريريٛ وريريَ نٌٖريرياى دهلل ٙريرين دلريري٤ثي   ٔلٗىريريا ِٕتريرييت اريريٕ ُٔ ٜريرينٔٗ صىمٗريريآ دٌّل  

دلْريريسل دلسريرياًري صمريريٜ غريرييدى وريريا لسمريريْ ٕريريا  ٌريرياذتٌُ د٥ّريرييدا٘ دلريريٗى  ّريرييٖا   

ًري للريرين ص َريريْ فعاٌريريآ تٗريريامدٓ نٌٖريرياى دهلل ٔىٟريريُٗ      94دلٕٜريرينٚ ٌسريرين ٜريرييُ   

دجملمريُ دلَٗاٍري٘ري ِٕ٘ريريْ نٌٖرياى دهلل لمَريمي ٔدلْريرييداٛ ٔد٧فريٕٚري ٔصرينً حتىٗريرين       

ٔتٕدصرينٓري وريا لسمريْ ًصريٗي دلري٤ثي ٔدجملىٕصريٛ       ٌُٜ دل٤ثي دلْسل دلساً ٔتٗامدِْ 

دل  ٌفوٓ وسْ دل٤دويٚري ٌالٍَّٗ  ويت مٔه حتالذ دلسرينٔدُري ِٔري٘ دذتلرياٟ  دلري      

نانِّا دلٕٔاٟ  دل  ٌْرييِا نٌٖرياى دهلل صريَ شتعريط ٕريا  د٥ٌل٦ٌري٘ري ٌسرين نُ        

لريريري٘ ناريرينٓ دلريري٤دويٚ ِغريري  دلمغريريٛ دلَٗاٍريريٗٛ ٔد٫ص٦وٗريريٛ لريرينٔه دلّٝريريالذ ٔتٕدِريريا       

 َ وريرييت دلريري٤ثي دلْريسل دلسريرياًري اىريريا ٥ ِريٌده د٧ٔىد  ِّ ْريريذ ٍِاصريريًا صريريَ    دلّقااري

ٕمٛ ثيم ٕا  ٌنٔه دلسنٔدُ وَ ٜٖٗ ِغ  فاىاٛ دلّٝالفريآ ٔتٗرياً دلَريسٕمٖٛ    

ٌالٍّٕريريريط لمٖريريريم  ٌريريريا دلّٙىريريرييت دلريريريٗى  ل٬ٕريريري٦ا ٔد٫وريريرياىدٓ دلسيٌٗريريريٛ دلّٝريريرينٚ        

 ّاٖٛ دلعات!ٌلري٘ ٔدللٗامدٓ دل٤ثيٖٛ دل  ٜنمٓ وٕتفّا دلَاٌن لمسنٔدُ 
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 أحود ًبرٖ هحود

 

العدٍاى السعَدٕ على ال٘وي ل٘س ٍل٘د الخلث السٌَات اٛخ٘اسٓ فحساتي ٍإًواب ٗوتاد     
سعَد هاع دعآَ   إلى ثداٗٔ القسى التبسع عشسي ح٘ي التحن صَلزبى أه٘س ًزد هحود ثي 

 هحود ثي عجد الَّبة االستئصبل٘ٔ.
كبى عدٍاًْن على عس٘س ٍثعض الزصز ال٘وٌ٘أي ٍشاوبالً اهتاد إلاى عاسة شاسق اٛزدىي       

كل ٍرْأ هرثحأي ٍتاده٘ساً لٚحابزي ٍإثابدٓ للساكبى       فاٖ ٍإلى كسثلء ٍالٌز ي ل٘تسكَا 
 اٙهٌ٘ي.

ٗريٛ جبريٗٓ ٖلريٕمٓ    ّٜٜ ٘اٞ ستىن صم٘ ٌاّاري ٜااي وٖيري يىل ددتٌٖيٚ دلسيٌ

دٌٍْ إٍُٕ ٌاّاري ٔي دللاٟرين يٌرييدِٗي ٌاّريا دلريوٙ ستريا دلنٔلريٛ دلَريسٕمٖٛ د٧ٔىلري        

 د٧ٍّاٌٛ.لري٘ ٔدتّام نو ِا صٍن دهلل ٌَ ٍسٕم نٍ ًد لٗسنً 

ً ااٌْ ٌيٖعاٌٗا ِٚرييت ملاّّٖريا صمريٜ    1915ٌندٖٛ دلليُ دلسْيَٖ نٙ صاً لري٘ 

ه لٖٗرين وه ٍريسٕمري ِٔٮلرييى لريْ     يواىٚ صتن ٔتاٟنِا صٍن دلسٌٌٖ ٌريَ صٍرين دلرييملَ و   

دلْريريّيري ولاٌريرين نُ ٖ ريريُٕ دللريرييدى لريريري٘ ىدٍِريًا ولريريندىٓ مخَريريٛ نلريريذ ٍ٘ٗريريْ دٍريرييلٗ   

دلْريري٤ُٔ درتاى٘ٗريريٛ ّٔريري٤ُٔ دذتريرييُ ٔدلَريريمي ٔصلريرين د٥ِفاتٗريريآ ٌٗريرين لريريري٘ دلَٗاٍري٘  

 ٌيٖعاٌٗاري ٔتن دلًٌّ  ي دٌَ ٍسٕم ٌسنً دختاه نوي ي٥ مبْٕىِّي ٔىٙاِي...

ٍريريريسٕم يىل صَريريري ري ٔنىٍريريرين دٌٍريريريْ د٧وريريري  لٖٗريريرين  ً ٍِٕريريرييت دٌريريريَ 1923صريريرياً لريريريري٘ 

هلريريا دلسريرياً اريرياُ صٍريرين دلسٌٖريريٌ ٌريريَ ٍريريسٕم ٔنوريري  وٍعلريريٛ صَريري ري   لريريري٘ ٦ّٜ٥ ريرياري ٔ

هٌريري  ٔيٌريريامٚ ٦ٔٔريريٛ نلريريذ ٜريرياٛ لريريري٘ ٔولاِمٗريريْ وريريَ "ِٙريرييٚ دلسٮعسٮريريط" ٍٖفريريؤُ فعريريّّي  

دلريريٗىَ: وريريَ ٜٚريرييوٕٓري ِٔسريريٌري ٔتٚريرياٞ يُري   "نلٕٖريريٛ"ميريري ري تريرياموا وريريَ شتّمريريذ  
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اّريريَ دلّريرياىٖك "مبوثريريٛ ٍِٕوريريٛ لريريري٘ ُ ٜٔٙريريٛ ي . مبريريا صٮريرييت ٔلريريٕدٞ هوريرياىري ٔصىريرييد

ٍٔنٔدُ"ري ٌّٕٔدا٤ وَ ٌيٖعاٌٗا دل  تممْ وَ صنم دللّمٜري ٔنغىْٚ صٍّٗا صريَ  

ري لّٕدىّٖريريا "دلعريريَ"دلٍعلريريٛ  ريريا ي٥ ٌٖريريٗا لريريري٘ دلوثريريٛري ٔ  ِْريريي ِلريرياىٖي ٙريريٍااّا 

 دليدُ!

ٚٮ وَ ِريوٓ دلوثريٛ ٍريٕٝ مخَريىاٟٛ ٜرياٛري اىريا ْٖري  يىل ه        لريا دلٍاٜريٖ     ٍٖ

اّاٌْ "ووثٛ دذتٙاٛ دل  ٝري ٍِٕوٛ ٍٔرينٔدُ  لري٘ "ملٕم صٍن دهلل د٧ٍِٕو٘ "

 ً.2017" دلٖامى صاً 

  ِّٕتريريذ ناىريريال دل ٗريرياُ دلَريريسٕمٙ دل٤ٍريريُ صمريريٜ دلَريريعٕٚ ٔدلغمريريٕ ٔدلّعريرييت  

صٍن ِوٓ دلوثٛري دل  نىدم وٍّا دٌَ ٍسٕم نُ ٍّٖٖي ٌفَريًٗا صمريٜ دلٗىٍريٗاري وريَ     

ل ٍْ ونة ناىاصْ يىل لٕدٞ صَري  ٌال اورينري لسلرين    –يصَ ف٦ه نٔي دلٖنوٛ ٔدل

ًري لٗٙرين  1927ري صرياً  "ٕريٍٗا "دِفاتٗٛ ملاٖٛ ويت صم٘ ٌَ ستىن ٌَ يمىُٖ ٜريااي  

دٌَ يمىُٖ ٌفَْ شتنٔصًا ٔستإيًد ٌهاىال ٙي ٔيذتا  وريا حتريْ ٖرينٓ وريَ نى      

لَمعاُ صتنري ٔلي ٠٘٥ًا صٍن د٫ورياً عتٗريٜ ملٗرين دلرينَٖري دلريوٙ   ّٖٕتريذ ٖٕوريًا        

دلريريريٗىَ دلعٍٗسٗريريريٛ اىريريرياِ٘ وّسريريرياىت صمريريريٜ  لريريريري٘ َ ِهاٗريريرين دذتلريريريٕ  دلّاىغتٗريريريٛ صريريري

٘غيدلّّٗا صٍن دل٤ىفا ٔددتغيدلٗاري ٔوَ هلريا ٕٔريذ د ىريندٌ٘ ذترينٔم دلريٗىَ      

 ."اّاٌْ "ٕفٛ ددتٌٖيٚ دلسيٌٗٛلري٘ 

 ً.1934- 1930لٍٗنن دلٌٍدل ٌا د٫واً عتٜٗ ٔدلما صٍن دلسٌٌٖ اٗمٛ ٍٍٕدٓ 

د٫وريرياً عتٗريريٜ ٥ٌريريَ ٍريريسٕم االٍريريًا وٍريريْ لّٗريريا َٜريريي    ٌٔسريرين ويدٍريري٦ٓ صنٖريرينٚ وريريَ  

لريٕدٞ صَري  ٌرياذتٕدىري ارياُ دٌريَ ٍريسٕم ٖسرين صنِريْ         لريري٘  وٕٕٙل دذتلٕ  دلّاىغتٗٛ 

لمٝريريريرييُ ٌريريريرينصي وريريريريَ ٌيٖعاٌٗريريريريا ٔنويٖ ريريريرياري لملريريريرين صىمريريريريْ ّريريريريياٛ )ٍريريريريّاٌنىم     

االٗفٕىٌٗريريا( مبريرين دٌريريَ ٍريريسٕم ٌا٧ٍريريمٝٛ دذتنٖٕريريٛ وٌريريودل وريريَ ىّاّريريآ ٍٔريريٗاىدٓ   

 َ د٧ٍريريمٝٛ ٜنٖٕريريٛ دلٖريريٍيتري ٔونِريريْ ٌريرياللئ  دلالٗريريٛ    ٔوريريندليت ٔتٍاٌريرينري ٔغ ِريريا وريري

دلَريسٕمٖٛ ورييت صرينم وريَ دلْريياآ دلري  ّري مْ        لريري٘  ولاٌن دّٜ اىِا لمٍّلَٗ 
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 لٗىا ٌسن )ّياٛ نىدو ٕ(.

ٌندٖٛ ٦ٍٔٔٗٗآ دلليُ دلسْيَٖ ارياُ لمٙاٍريِٕ دل ٖعرياٌ٘ "٘ريُٕ لريٗمل"      لري٘ 

نٝ دذتٗريرياٚ دلريريوٙ صىريرين ٘إٍٍريريًا وٌمٔ٘ريريًا ل ٖعاٌٗريريا ٔنويٖ ريرياري ولاٌريرين ىدِريريَ وريري     

ِٕ٘ٗريريْ ٥ٔٞ دٌريريَ ٍريريسٕم ضتريريٕ  لريريري٘ مٔى  –ثٍٝريريْ  ريريا ّريريياآ دلريريٍفط د٧ويٖ ٗريريٛ  

درتمريٗٚ دلسيٌري٘. ٔترين ٌٖري      لريري٘  دلْياآ د٧ويٖ ٗٛ ٌن ٔد٧اىريال د٧ويٖ ٗريٛ   

دٌَ ٍسٕم وَّْاىٓ "ُٕ٘ لٗمل" نُ ٖغ  داْ يىل "صٍرين دهلل لريٗمل" ٔنُ ّٖعرياِي    

ٌريريَ ٍريريسٕم صٍريرين وْريرياٖك دللٍاٟريرين  ٌاصٍّريريا  د٫ٍريري٦ًري ّٜريريٜ ٥ ٖ ريريُٕ ٍِريريال ٜريرييٛ ٥ 

 ِساومْ ويت "ٌٖيدٌ٘ االي"!لري٘ ٔوْاٖك دلِٕاٌٗٛ 

دلَّريمٗ ري ًِٕٖٔرييت   لريري٘  ً ٌَريٍَ دلفرياى    1934ٜرييُ  لريري٘  للن دٌّٖي دٌريَ ٍريسٕم   

 ايٖلْ ل٦ٍّٗ٦ٞ صمٜ دذتنٖنٚ.لري٘ دٌَ ٍسٕم د٧وٕده صمٜ وْاٖك دللٍاٟن 

ٚ دلسيٌٗريٛري لرياهد   ٔتن ٍهلْ ٌسل دلّٝىَا لْ ا٘ ٖ ُٕ نوري ًد صمريٜ ددتٌٖريي   

 دٌََٝ وَ دذتنٖنٚ ٔ  ٖ ىن ٍٗعيِْ صمٜ دلٗىَ؟

ُ دللٍاٟرين ِٮَريّه٘ي ل ٍّريا ٥ ٍِٗرييتري ٍٔريٕت ٍِلمريَ صمٗريْ ٌسرين         "يل اُ ٕ٘دٌْ: 

 ."ٜا

لريري٘  ِٔ٘ ٕفٛ و٦ٕلٛ لمّ َٕٖ دللٍم٘ ٔدلٍنٔٙري للن ااُ "نٌٕى دلَامدٓ" 

ا٥ً ٌْري ن مدٟريي   دلَريٍّٗٗآ ٖلريٕه يُ دللٍاٟرين ِيٖرين وري     لريري٘  ٜيُ دلٗىَ ٔدلَريسٕمٖٛ  

 لىا نفوِْ ٌا٧وُ ٍَِآ دلًٕٗ دلٕاٌ٘ري ِٔ٘ ٕفٛ وّعاٌلٛ ويت ٌنٔ لٍٗٗا ٔغ ِا.

ًري للن لّْٝ ٜيًٌا وٕدًٖريٛ  1934صاً لري٘ دٍّفامٓ ٌيٖعاٌٗا وَ ٌِميٛ دلٗىَ 

صمٜ دلىم ٛ دلٗىٍٗٛ وَ ن٘ن لي  دذتنٔم دلْعيٖٛ دل  ىإِا ورييت د٥ٜري٦ّه   

 ً.1914صمّٗا صاً  ري ٔمت دلّٕتٗيت1904دليا٘ صاً 

 ل اُ نُ ليْٙ صلن دِفاتٗٛ ِنٌٛ لنٚ نىٌسا صاوًا.

حترييٖل صٍرين دهلل دلريًٕٖي ٔصمري٘     لريري٘  ً ارياُ لمَريسٕمٖٛ مٔى   1948ٔويت ٜياٛ 

لريري٘  دلًٕٖيري لملٗاً ٌاذتياٛري فإٛ نُ صٍن دهلل دلًٕٖي دلوٙ وٕةرين د٫ورياً عتٗريٜ    
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يت دلما صٍن دلسٌٌٖ ٌريَ  ً ااُ وّٕدا٠ًا و1934دلّفأ  صمٜ دِفاتٗٛ دلعاٟذ صاً 

 ٍسٕم صمٜ َٜاُ دذتلٕ  دلّاىغتٗٛ لمٗىَ.

ٔصريرينٓ لسٍريرين دهلل دلريريًٕٖي ٌالريرينصي يٌّريريال دلٗىٍريريٗا  لريريري٘ اريرياُ غريريي  دٌريريَ ٍريريسٕم  

ً نٍٔرياٞ  1948ل دٖريي  17لريري٘  ٌٍسّٚيري لٝا مت دغّٗاه د٫واً عتٜٗ ملٗرين دلرينَٖ   

لٍاٟرين  هِاٌْ يىل وٍعلٛ )ٌٌٜٖ( ٍُٕ٘ ٕريٍساٞ اىريَ لريْ ٍِريال صرينم وريَ ى٘رياه دل       

ٔنلريرييدم ددتريريٗٓري ٔتّمريريٕٓ ٌالسنٖريرين وريريَ دليٕريريا٘ دلريريوٙ نٔمٝ ٌريريْ ٌٔهٜريرين نٜفريريامٓ        

 ٌَٔاٟلْ ٌٔيُٟٗ ًٔىدْٟ دلسىيٙ.

ختمٗريْ صريَ ٔصرينٓ ٌالرينصي نُ ترياه لمٕلرين دلريوٙ هِريَ         لريري٘  ااُ و ى دٌَ ٍسٕم 

ً ٌٌٍٖريذ مً ملسريْ   1948يىل دلَسٕمٖٛ "  ٌّف  صمٜ تّن دلْريٍٗٛ" ٔدٌّّريْ ٜياريٛ    

 دلٗىٍُٕٗ.

صريرياً لريريري٘  "دل٦ٕٖريريا"َ وٍّ ريريٛ ٌسريرين ِريريوٓ دذتياريريٛري ٔريريي دٌلريري٦ُ    نٕريريٍْٝ دلريريٗى 

ًري ِٔريريىوي ٌسريريل وْريرياٖك فريرياىت ٔصمريريٜ ىنٍريريّي دلْريريٗك ٌإريريي ٌريريَ وٍقريريٕٓ         1955

د٧ملريي ٔدٌٍريريْ ملٗريرين ٌريريَ ٌإريي د٧ملريريي ٌٔسريريل وْريرياٖك ٌ ٗرين وٕريرين دللٍٕريري٘ ٌٔريريَ    

ًري 1959ىد٘  ٔدللٍٕ٘ ٔغ ِيري نٍٔاٞ ٍفي د٫واً نملن يىل يٖعالٗا لمس٦ٛ صاً 

 200ً صمريٜ دلّٕغرين وَريالٛ    1961ٙيت دلما ٍسٕم ٌَ صٍن دلسٌٌٖ صرياً  ان هلا ّ

اٗمٕوي مدفرين د٧ىدٙري٘ دلريٗى  مبريا ّٖٙريأً ص٦وريآ دذترينٔم ٥ِفاتٗريٛ دلعرياٟذ          

ٜ ريريي دلمغٗريريٛري لسريرينً دلّريريٌدً دلَريريسٕمٖٛ ٌٍٍٕمِريريا  لريريري٘ ممريريا ظتسريرين دِفاتٗريريٛ دلعريرياٟذ  

 ٔص٦واِّا.

د دلٕٙرييتري ٔوفاحتريٛ دلمريا    ٔتّّا   ّٖٝيٛ )د٧ٜيدى دلٗىٍُٕٗ( وَ دٍّغ٦ه ِريو 

ٍريريسٕم اريري٘ ٖريرينصىّي لريريٕ تريرياوٕد ٌريرياٌل٦ُ صمريريٜ د٫وريرياً عتٗريريٜري ٔاريرياُ ىٍريريٕ ي ِريريٕ  

لريري٘  دللاٙ٘ صٍن دليملَ د٫ىٖاٌ٘ري دلوٙ دٍّقنً ٕفّْ دلياٗٛ اهو  لمٝريٚ  

يٖٖاه ىٍالٛ )د٧ٜيدى دلٗىٍٗا( لمىما ٍسٕمري ىغريي وسرييلّّي ٌريا٦ّٜه دلَريسٕمٖٛ     

 لمىٌٖن وَ د٧ىدٙ٘ دلٗىٍٗٛ!
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ن ارياُ امريَ )د٧ٜرييدى( ِريٕ مصريي دلَريسٕمٖٛ  رييري ٔنُ ٖسعريّٗي دلمريا ٍريسٕم           ٔت

ٔصريرينًد ٌسريرين دٍريريّقندوْ دلٕىتريريٛ دلعاٟفٗريريٛ لمىٍعلريريٛ دلْريريالسٗٛ ٙريرينِيري ل ريرياُ نُ      

ٔصريرينِي دلمريريا ٍريريسٕم وريريَ نُ وْريرياٖك )دلريريٗىَ د٧ٍريريفن( لريريَ ّٖقريريؤد نٙ وٕتريريذ مُٔ    

 يهٌْ!

ٌٗريْ ملٗرين    ً   ٖ َ مصي دلَسٕمٖٛ ٧ورييدٞ 1962ٍٍّى  26ٜا تاوْ ٕٔىٚ 

دلنَٖ ٔد٫ورياً ستىرين دلٍرينى وريَ ن٘رين يصريامِّي لمٝ رييري لٍٗريْ ملٗرين دلرينَٖ ِريي            

نصريريندٞ دلىم ريريٛ دلَريريسٕمٖٛ وٍريريو نىٌسريريا صاوريريًا ثَريريَ وريريا ٕريرييا ٌريريْ د٧وريري  لٖٗريرين    

 ً.1965لميُٟٗ مجاه صٍن دلٍإي نٍٔاٞ للاّٟي لمّٕتٗيت صمٜ دِفاتٗٛ ٘نٚ صاً 

َريريّلمٛ ٔتريرييدى ٍٗاٍريري٘ ٍريريٗامٙري  دلريريٗىَ ٌعاوريريًا ٌريريًىدمٚ و لريريري٘ دلَريريسٕمٖٛ ٥ ِيٖريرين 

ٍِٔىٗٛ وَّلمٛري ٌن ِيٖن ميًٍا وٍّ ًا ٙسٗفًا وف  ًاري مُٔ ٘ٗٓ ٥ٔ ٍِىٗٛ ٥ٔ 

 ِعٕى صمى٘ ٥ٔ هدايٚ ِاىغتٗٛ.

 "ٌريريٕلى  5مجّٕىٖريريٛ "ًري ٜريا ااٌريريْ  1970َِريريٕٖٛ وريرياٖٕ لريري٘  ِٔريٕ وريريا ٜلللّريريْ  

ِّاري  ريود  مبًِٕا زتيم ٌٗام  وٍّفسا وَ ىٔدَِ دلَسٕمٖٛ ٔهٍِّاري ِٔاٌسا ٫ىدم

مت يىٗن دذتلٕ  دلّاىغتٗٛ دلّىٕمٛ ٌاٍّسامٚ لٕدٟ٘ صَ  ٔصتيدُري ِٔ مرين هلريا   

ً ٌالٍّرياًه صريَ د٧ىدٙري٘    2000دلٍّسٗٛ ٌريالّٕتٗيت صمريٜ دِفاتٗريٛ ٘رينٚ صرياً      لري٘ دلَاى 

ًري ٔوريا ٍريٗعئد صمٗريْ ٌرياللٕٚ     1961صرياً  لريري٘  ً 1934ٔصرياً  لري٘ دلٗىٍٗٛ دل  ٌٍّْ 

ٜٚرييوٕٓ  لريري٘  دلعاٟذري ٔنٙريٗذ يلّٗريا ٌّريَ نىد م     ف٦ه دلسلٕم دلّالٗٛ ٥ِفاتٗٛ

ٔغ ِريريا ٔلريري  دِفاتٗريريٛ ٘ريرينٚ د٧فريري ٚري ٔدلريري  مت دلّٕتٗريرييت صمّٗريريا ٌٚريريغط نويٖ ريري٘      

ِٕٔدا٤ نىااُ دلٍعاً دذتااي وٌودل. ٔااُ لمْٗك صٍن دهلل ٌَ َٜا د٧ملي 

دلرينٔى د٧ٌريرييً اىّٝ ريي لمريريذ دلفأٙريريآ ورييت دلَريريسٕمٖٛري ممريريا ٘سرين د٧وريريي ٍٖريرينٔ     

 ٛري ٔوهٍاٚري ٜا ٖفأ  "ٕ٘ىٛ درتاوُ ٕ٘ىٛ درتاوُ "!وفاىتٛ وٍ ٗ

لالْٗك صٍن دهلل ٌريَ َٜريا د٧ملريي ارياُ ٖرييٝ نُ "د٧فريٕٚ ورييت دلَريسٕمٖٛ نِريي          

للاٞ لْ ويت "صتَٗ ىٖريا   لري٘ وَ ٜفٍٛ ىواه ٍِا ٜٔفٍٛ ىواه ٍِال" ََٜ ِسٍ ٓ 
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اّرياُ "ىٖرياا ددتٍريُٕ" دلٖريامى صريَ مدى دلرييُٖري       لري٘ ًري ٌْٔي 1995دليُٖ" صاً 

ووايدِريْ دلري  اٍسريْ    لري٘ ً. ٔاولا ثََ وا نٔىمٓ دلْٗك د٧ملي 1998 صاً

ُح ٌسن هلا.لري٘   اّا

ً ااٌريريْ دلَريريسٕمٖٛ ااظىريريٛ   1990وريرياٖٕ 22لريريري٘ وريرييت حتلٗريري  دلٕٜريرينٚ دلٗىٍٗريريٛ    

غٗعّريريا ٌَريريٍَ ٙريريغط د٫مدىٚ د٧ويٖ ٗريريٛ صمّٗريرياري للريرين ااٌريريْ نويٖ ريريا ِيٖريرين         

ٗ  لريريري٘ دلريريّقمٗ وريريَ يىٗ د٥ّريرييداٗٛ   يري وريرييت هلريريا  ٍ٘ريريُٕ دلريريٗىَري اٍعريرياً ٍِٔعريري

زتمريريُ دلْريريٕىٝ وريريَ  لريريري٘ ددتىّٕىٖريريٛ دلسيٌٗريريٛ دلٗىٍٗريريٛ وٌريريودل   لريريري٘ اريرياُ نٍِاصّريريا  

ممٕم٘ دللٍاٟن ٔد٫فٕدُ دلَريمىا ٔاٍرياى دلٚريٍاط دلّرياٌسا  ريا ىدلٚريا لمٕٜرينٚ        

 ثٙٛ نٌّا ٜٔنٚ ويت دل فاى.

ً هدٓ دلٕتريذ ٙرين ِْري ٗن دترياُ دلٕٜرينٚري      1985ٔتن ااُ  وٓ دللٕٝ صرياً  

 ّْ٘ٗا صمٜ دذتنٔم ويت دلٗىَ اٚغط ِّٔنٖن. ٔااٌْ دلَسٕمٖٛ حتْن

ً ل َ ورييدمِي  1994ٜيُ لري٘ ٔ٘نٓ دلَسٕمٖٛ ٔد٫واىدٓ ٔدل ْٕٖ ليٕٛ 

لريريري٘   ّٖٝلريري  ٌَريريٍَ دلفّٗريريٕ د٧ويٖ ريري٘ دلريريندصي لمريرييُٟٗ صمريري٘ صٍريرين دهلل ٕريريا    

دلريريّقمٗ وريريَ يىٗ مجّٕىٖريريٛ دلريريٗىَ دلنميليداٗريريٛ اقاثريريٛ ٥غّٗريرياه دل٠ريريآ وريريَ         

لريريري٘ ً ِريري٘ ددتٕلريريٛ د٧فريري ٚ  1994ل اٌريريْ ٜريرييُ  اريريٕدمى دذتريريٌُ د٥ّريرييدا٘ري  

تٖٛ يمدىِّا دل٥ٕٖآ دلّٝنٚ د٧ويٖ ٗريٛ اّريٕدوٓ لَريلٕط د٥حتريام دلَريٕلٗ       

 دلٍٝي د٧ملي دلوٙ ِيٖنٓ نويٖ ا ث ٚ غيٌٗٛ ٌْ ن وعم !لري٘ 

ً لّس  وَ ٌاٜٗريٛ صريَ ٍريقط ّريسلري ٔٙريئىٚ      2011ل دٖي 11٘اٞٓ دٌّفاٙٛ 

ٔوريريَ ٌاٜٗريريٛ نفريرييٝ صٍةريرييٓ صريريَ ٕريرييدل و ٌٕريريآ  دلّغريريٗ  دلَٗاٍريري٘ ٔد٥تّٖريريامٙري 

ري ٔددتريٗٓري ٔد٫فريٕدُ دلَريمىاري    "دلْريٗك "دلٍعاً دلوٙ ااُ ِْاىاًٗا ٌا تريٕٝ  

مخَريريٍٗٗآ دللريرييُ دلسْريرييَٖ ٌيصاٖريريٛ  لريريري٘ ٔاٍريرياى دلٍِٕٗريريآ دلّٙاىٖريريٛ دلريري  ٌْريريهٓ  

 ٌيٖعاٌٗٛ!

لريريري٘ ٔاريرياُ دلريرييُٟٗ صمريري٘ صٍريرين دهلل ٕريريا  ىوريريًٌد  ريريود دلّٝريريالذ دلّٝإٖريري٘     
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 ثََ ٕٔفٛ "وعمّّي" ٔ"دليدتٗ صمٜ ى٣ِٔ دلٕساٌا". دذت يري نٔ

ًري لٗ ريُٕ صٍرين ىٌريْ وٍٖريٕى     2012ٜللْ دلَسٕمٖٛ وَ فري٦ه نمٔدِّريا َِريٕٖٛ    

ِريريامٙ ىَٟٗريريًا شتّريرياى وريريَ تٍمريريّا ثَريريَ ِٖريرييٖ  لمريرييُٟٗ ٕريريا ري ٜريريا تريرياه ٌريريهُ     

دفّٗريرياى ِريريامٙ ل"نٖريرينٙ نوٍٗريريٛ" اريرياُ ٌلريريرييدى ٔىغٍريريٛ ٍريريسٕمٖٛري ِٔريريٕ دوّٕريرين  ريريرياري          

 ى نويٖ ٘ ٔمجٗيت دلٍٗام  دٍّٙإٌد ٔدوّٕمٕد.ٔدذتلٗلٛ نٌْ تيد

ص٦تريٛ وّٙريوىٚ    "ٌاٍريٍنٔٚ "ٔلٗ ُٕ ستىن ٍا  ٌاٍريٍنٔٚ ىَٟٗريًا لمريًٕىدٞري ٔلريري     

ويت دلَسٕمٖٛري إٌريْ وريَ تٗريامدٓ ٍّ٘ريٛ دلّٝيٖريي ٔىلٗري  صٍرين دهلل د٧ٕريٍٚ دلريوَٖ          

ٍريٍّٗٗآ دللرييُ دلسْرييَٖري للرين ٌريننٔد ورييت وٖريي صٍرين         لريري٘  دٍّلعٍّّي دلَريسٕمٖٛ  

ً دٌّلمٕد لمسىن لٖا  د٧ٍ٘نٚ دلَريسٕمٖٛري ٔترين   1967سن ٌِميٛ ٌٖٕٕٗ دلٍإيري ٌٔ

 .(1)صنُلري٘ ااُ هلا ٦ًٍّ للنً ص٦تّّي ويت د٦ّٜ٥ه دل ٖعاٌ٘ 

ٜلريري  صٍريرين ىٌريريْ وٍٖريريٕى ِريريامٙ وريريا ُامريريَ وٍريريْ نويٖ ٗريريًا ٍٔريريسٕمًٖا وريريَ ِف ٗريريا  

ددتريٗٓري َِٔرييعتْري ٔٙريرييُ ىٔا د٥لّريٌدً ٔدلسَري يٖٛ دلٗىٍٗريريٛري ٔدغّٗرياه دل٠ريريآ      

ٙريريٍاط دلريرينلال ددتريريٕٙ ٔدلعريري دُري ٔد٧وريريَ دلَٗاٍريري٘ ٔدللريريٕو٘ري ِٔف ٗريريا         وريريَ

ٍٮريى٘ ٌٍعرياً       دلٕٜنٚ دلٕاٍٗٛ يىل اٗاٌآ ووٍِٗٛ ٔااٟفٗٛ ّٕٖٔ٘ٛ وريَ فري٦ه وريا 

ٕٝذ دلَريسٕمٖٛ  لري٘ د٧تالٗي ٔدلنٔلٛ د٥حتامٖٛري ٔتن ٕيا ِامٙ نإي وَ ويٚ 

ِريريود لريريري٘ عريريٜ دلّلَريريٗي ااٌريريْ ٔلالٗريريٛ ٔتٍمٗريريٛ ّٕٖٔ٘ريريٛري ٔنص  لريريري٘ وريريَ نُ وسريرياٖ ٓ 

دلّلَريريٗي ٕريري٦ٜٗآ ٍٗاٍريريٗٛ ٔدتّٖريريامٖٛ ٔصَريري يٖٛ ٔنوٍٗريريٛ ٍريريٗامٖٛ لم٥ٕٖريريآ         

 ٔد٧تالٗيري ٔمبا ّٖسم  ٌالٕئدٓ ٔصلن د٥ِفاتٗآ!

                                                      
لريرية ريلي ريريا التعليريريع  ومريريا التبريريرير( والريريعي شريريارص يف اليريريدول  مريريك العريريا  اؤسريرياريد فريريح  ج  ريريةأل)اليريريي محريريد العصعليريريع لألسريريتاذ أ -1

  التايل
أرجو م  األخ حممد ناجي ريد  مواصلة ظل  ج  ة التبرير الريي مريا  هلريا دور ريريادي يف حتريرير جيريو  الريو   ونري  نعلري  ميريا "

ومريريا   اؤرريرية  القيريادلمث إ  ارص ريرياج ج  رية التبريرير مريريا   ،شريا األورا افكري  مري   ريطانيريريا وال داريريي لك القوميريريةاسريتلم  اب  رية 
ي أوو يكريري  هيريريرياص   األسريريريلبةمريريداد ومريريريعل  ا( اؤرريريريةصتريريريدر  ريياصريريره يف صعريريريح ريلريريى يريريد القريريريواا  لل   ريريةجريرييا التبريريرير التريريريا ل 

 ع".للبقائ اً يكفي صحوير ...  اليتا  السعودي مطلقاً  لل   ةارص اج 
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ري ممريريا ٘سريرين ىٟريريُٗ ًٔىدٞ  ااٌريريْ دلريريٗىَ فريري٦ه ٜ ريريي ِريريامٙ ٍِّريرياى دتّٖريريامٖاً   

ٜ ٕوّْ ستىن ٍا  ٌاٍٍنٔٚ ٖسمَ صَ يلري٦ِ ٜ ٕوّريْري ٔصرينً ترينىِّا صمريٜ      

ِريريَري ٌّٔريرينِٕى دلٕٙريرييت دلٖريريٝ٘ ٔدلّسمٗىريري٘ ٌّريريٕدً وريرييت ييٖريريذ دلٕٜريرينٚ       ملريرييت دلئد

 دلٕاٍٗٛ!

ً ٍٔريٗعيِّي صمريٜ ٕريٍساٞ    2014ٍريٍّى   21لريري٘   ود ااُ حترييل نٌٖرياى دهلل   

ٔداالعريريآ دلٗىٍٗريريٛ د٧فريرييٝ وريريَ ن٘ريرين تعريرييت دلعيٖريري  صمريريٜ دلْريريئل د٧ويٖ ريري٘ري   

  دلريريوٙ َٖريريّقنً وْريريٗقآ درتمريريٗٚ لّىٌٖريري  دل ٌٍٕٗريريٛ دلٗىٍٗريريٛري حتريريْ ٥لّريريٛ غريري       

 ّيصٗٛ داّا "صٍن ىٌْ وٍٖٕى ِامٙ"!

٧ُٔ حتريريرييل "نٌٖريريرياى دهلل" اريريرياُ وفا٠٘ريريريًا ٍٔريريرييٖسًا ٜٔااريريريًا دٌّلريريرين دلسريريرينٔدُ      

د٧ويٖ ٘ ٌلفاًدِْ درتمٗٙٗريٛ ٔدامٗريٛ حتريْ وَريىٜ "دلّٝريالذ دلسيٌري٘ ٥ٍريّسامٚ        

دلْريرييصٗٛ" يىل دلّريرينفن دلسَريري يٙري ِٔريرينو  دلعريري دُ دذتيٌريري٘ لمريريٗىَري ٔتٖريريذ        

ْريرييدٓ د٥٩ت وريريَ دلريرينٌٗاري ٜٖٔريرياى ٔيٕٖريرييت اٗمريريٛ ٔريري٦ٗ   دلٍٍٗريريٛ دلّّٝٗريريٛ ٔتّريرين ص

ٍريريٍٕدٓ ٌغريريي  اَريريي دلٖريريىٕم ل ٍريريْ ٌسريرين نلريريذ ٖريريًٕ وريريَ دلسريرينٔدُ ٔ٘ريرين دلريريٗى     

 ْٔ٘ افٍٗٗ  ّٖقم  ٌْ ن ٔصٍفٕدُ نتٕٝري ٔيىدمٚ ٦ٌٕٔٛ ٥ ِما.لري٘ دلٖاون 

 )ؤٌف َىَ صّىد ؤٌف َىَ ديٓ(

دلرينَٖ دذترئٕ٘    ااٌْ امىٛ تاٟرين ٜياريٛ نٌٖرياى دهلل دلَريٗن صٍرين دلمريا ٌرينى       

ًري ِّٕظتريريًا ٧لريريذ ٖريريًٕ وريريَ   2017-12-19دلريري  نللاِريريا وَريرياٞ دل٦ٕٔريرياٞ دلٕدلريري     

دلٗىاوٛ ٌاليٖريا    دلٖىٕمري لًهد ااُ دلٖاىٔل دلٍالَٗ  دلوٙ ٍلط صمٜ تٖي

لريريًُ امىريريٛ تاٟريرين  -دلسريريٗٓ ٌَريريٗامٚ ٔدٍريريّل٦ه ٔايدوريريٛ  لريريري٘ ِسريريٍ ًد صريريَ د٫ٕريرييدى  

ٕٔاٌريريريريٛ ًٌٌريريريريندل ٍريريريريٍن ٍٔٔريريريرياٟن   دلٕريريريريٕىٚ ااٌريريريريْ يَريريريريٗنًد ٔدصٗريريريريًا  ريريريريوٓ دلريريريريئا دل   

ٔدٍريرييدِٗٙٗآ دلّٖريرينٙ لمسريرينٔدُري ٔيٕريرييدىًد صمريريٜ نُ دلٗىٍريريٗا لريريَ ٖيد٘سريريٕد صريريَ     

 ٜلّي ٌاذتٗاٚ ٌ يدوٛ ٔحتيى وَ دلٍّسٗٛ.
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وٍريريو صلريرين دلٕىاٌٍٗٗريريآ ٔوريريا ٌسريرينِا   ِ ريريَ ٍِريريال ٍريريٗامٚ ٥ٔ دٍريريّل٦ه صريريَ       

ٚ ٔدللريرييدى د٧ويٖ ريري٘ري ٌريرين ااٌريريْ دلريريٗىَ زتريرييم ٘غيدلٗريريٛ نوٍٗريريٛ لٖريريا          د٫ىدم

دلٍٝي د٧ملي ٜٔع ٚ فمفٗٛ لَ ااِي تاٟن دلٕٕىٚ ٌريري )صٍٗرين دلغرييُ(    لري٘ دلغيُ 

 دلوَٖ عتيإُ )صٍٗن دلسٍٗن ٔنمٔدٓ د٧مٔدٓ(.

نُ ّريسمٛ دلٕريٕىٚ   -دلًٕٗ ٖٕدٕن تاٟن دلٕٕىٚ ِهاٗرينٓ ٌسرين نلريذ ٖريًٕ وريَ دلسرينٔدُ       

امًد ًِٔٔٙاري ٌِٔمدم دلي٣ٖٛ دلٕٕىٖٛ ًٕٜٔٙا ٔيمىداًا لسٕدورين دلٍٖريي ارياه    ٌِمدم دِل

 دلٌوَ نٔ تٖي.

ٔنُ دلٕٕىٚ ٍِنن ٌنٜي دلسنٔدُ ٔيلْاه نِندلْري ل ٍّا ٌْىٕلّّٗا ٔصىلّا لريَ  

       ٛ ٍِٔىٗريٛ   ِ ُٕ ي٥ ٌاٍريّل٦ه ٍٗاٍري٘ ٔدتّٖريامٙري ٌريٗىَ ٘ريِٕيٓ دلٕٜرينٚ دلٕاٍٗري

 ٍريآ دلريٗىَ ًىدصٗريًا ٕٔريٍاصًٗا صمريٜ      وٍعملّا ِٔنلّا د٫ٌَرياُري ٔريٕىٚ ِريٍّل مبى   

 تاصنٚ صمىٗٛ لّٝل٘ د٥اّفاٞري ٔدلٍهٙ ٌالٗىَ وَ د٥ىِّاُ.

امىريريريٛ وٍعملّريريريا ٔريريريٕىٙ ٔغاّّٖريريريا نُ ٖ ريريريُٕ دلريريريٗىَ ٜريريرييًد وَريريريّل٦ً هد ٍريريريٗامٚري   

 .دللٗامٚلري٘ دلليدى ٜٔ ىٛ لري٘ دلي٣ٖٛ ٔمتٛ لري٘ ٔوَاىِا ٍسٛ 

  ُ يٖ ريا مبْريٗقاِّا   د٧ويٖ ري٘ وريا دلريوٙ ٜٖرينِْ نو     ٌسن نلذ ًٖٕ وريَ دلسرينٔد

 درتمٗٙٗٛ؟

ل  ريٕد ددتريٗٓ ٔدٍريّّنلٕد دلريرينٌٗاري ٔموريئد دلرينُ ٔتّمريٕد صْريرييدٓ د٥٩ت       

لريري٘  ٌِّٕٗي ٔترييدِي ٔنٜٗرياّٟي   لري٘ وَ د٧افاه ٔدلٍَاٞ ٔدلٍْاُ ٔدلْٕٗل د٩وٍا 

دلعريريريريي  ٔد٧ٍريريريريٕد  ٔدلغٗريريريريٕه ٜٕٔدلريريريرين دلٕدٕريريريري٦ٓري  لريريريريري٘ نصيدٍريريريريّي ٔصريريريريٌدّٟيري 

 ٗي ووٍِٗٛ ّٕٖٔ٘ٛ...ٔدٍّّنلٕد دلٕٜنٚ دلٕاٍٗٛ ٌهتال

ل َ دللٕٚ دلنلاصٗٛ لمٗىٍٗا نٍْٕٝ ٌسرين نلريذ ٖريًٕ وريَ دلسرينٔدُ تريامىٚ صمريٜ        

دلنلال د ٙريٕو٘ لّٖرين ٕريٕدىٖك ددتريٗٓ ٔدلمٙرياُ دلْريسٍٗٛ يىل وعرياى دلمريا فالرين          

 دليٖا .لري٘ نٌٕ ظل ٔتٖي دلٗىاوٛ لري٘ ٔويداٌ دلعاتٛ 
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نلذ ًٖٕ وريَ  -نَٖ لمسنٔدُ نلذ ًٖٕ وَ دلسنٔدُ ِس  لمٗىٍٗا دلٕدّ٘ا ٔدلّٖ

ٔ٘ريريْ وااٍٗريريٛ دلريريٕٓ دلغيٌٗريريٛ ٌلفريرياًدِّي   لريريري٘ ِعريريٕٖي دللريرينىدٓ دللّالٗريريٛ ٔدلٖريريىٕم   

 دلسا٦ٟٓ دلّٝنٚ ٍسٕمًٖا ٔدواىدِٗا أثيًٍٖٗا د .

صريرينٔدٌّا صمريريٜ دلريريٗىَ االريريا نُ امفريريٛ     لريريري٘ ِيٖريرين نويٖ ريريا نُ ِسٗريرين دلٍعريريي     ٥

 دلٍفط دلسيٌٗٛ! دذتيُ ِنلسّا يواىدٓ دلسا٦ٟٓ درتمٗٙٗٛ وَ ٔئدٓ

ٍٍٖغريري٘ شتااٍريريٛ نويٖ ريريا ٌسريرين اريرين ٕريرياىٔل ٌالَٗريري  عتلريري  يٕريرياٌّْ ٌٍٙريريااري     

٘ٮ   مريريْ لٖريريا  دلْريريياآ لالٚرييى ٍريريٕت ٍٖريرياه ىٖريرييت دلريريٍفط درتمٗٙري٘ دلريريوٙ ٖريريوَِ 

 دلٍعلٛ د٩ٍٕٖٗٛ.لري٘ د٧ويٖ ٗٛ ٔدل ٖعاٌٗٛ ٔلٖا  ثٕٖن ٜئُ نويٖ ا 

َ تٍن نُ ٍٖلمَ صمّٗريا  صنٔدٌّا صمٜ دلٗىلري٘ لّن ِسٗن نويٖ ا دلٍعي ايِا 

 صنٔدٌّا رَيدُ ٥ َِّعٗيت ِيتٗسْ؟

ِّعريريٕى ٍٔريرياٟن ٔدٍريرييدِٗٙٗآ دلريرينلال صٍريرين دلٗىٍريريٗا لّٖريريٍ  نصىريريا  وْريريٗقآ   

دلٍٝريريي لريريري٘  وٍّريريأه نٖريرينّٖيري ٍٔريريّ ُٕ ٌريريٕدفي دلغريرييُ ٔنٍريريااٗمّي    لريريري٘ درتمريريٗٚ 

 د٧ملي نِندلا تاموٛ ٜا ِٚٗ  ٍٍن دل٦ًَ.

ىن وساملريريٛ دلَريريٗامٚ صمريريٜ د٧ى  دلٗىٍٗريريٛ دذتريرين لريريَ ٖ ريريُٕ ي٥َّ ٌَريري٦ً صريريامه ْٖريري

دلٕٜنٖٔريريريٛ ٔٔئدِّريريريا ٔدلٖريريريا  دلْريريريياٛري مُٔ هلريريريا لريريريالٗىٍُٕٗ لريريريَ غتَريريريئد      

ِٚٝٗاِّيري ٍَٔٗريّىئُ ٔرياٌّا صمريٜ وريٕتفّي دلريٕا ري ٜرياوما ٘ريؤٚ دلّٖرينٙ         

 لمسنٔدُ ن٘ٗا٥ً ٔن٘ٗا٥ًري ِٔاىغتّي ّْٖن صمٜ هلا...
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 علٖ ًعوبى الوقغسٕ

 

عزاصت االهجسٗبل٘أ الدٍل٘أ عجاس      -آخسّب سٌَات العدٍاى الخلحٔ الحبل٘ٔ-ٛعَام عَٗلٔ 
ى تْصم قَى الخَزٓي ٍصبزت تيس أهبهْاب هارعَزٓ   قَاّب الوحل٘ٔ ٍاإلقل٘و٘ٔ ٍرَ٘شْب أ

هي الوَارْٔ .. ًٍْٛب تعسف هص٘س الوَارْٔ هع القَى الَعٌ٘ٔ ال٘وٌ٘ٔ التٖ دٍخات  
أًظؤً ٍدٍالً زرع٘ٔ عدٗدٓ هٌْب الدٍلٔ السرع٘ٔ العساكسٗٔ القدٗوأ؛ فقاد لزاأت إلاى      

ٍأعادتْب هاي    ه صًٍْب االحت٘بعٖ الْبم هي التكت٘كابت ٍاالساتسات٘ز٘بت التاٖ ساج     
ٍقت هجكس هب قجل العدٍاىي هتزْٔ لتَشٗاع قَاّاب علاى أًسابق هتعاددٓ هٌْاب الٌسا         

 رجْبت الحسةي ٍهٌْب اًٛسبق السسٗٔ الداخل٘أ التاٖ ٗاأتٖ دٍزّاب الحقابً     فاٖ الوجبشس 
 قؤ الوَارْٔ الوعتولٔ هي الداخل.فاٖ 

هلريا   -اىا يمٜ هلا ٌٕٕٙا و٤فيًد–ااُ ٕا  نِي نٌَاتّا دلَيٖٛ ِما 

نُ تٕدِْ   ٖريّي ٌٍاّٟريا وريَ تٍرين د٧ورييٖ ٗا صٍٕريًا ِٔريي دلريوَٖ ِ فمريٕد ٌّرينىٍّٖا           

َِٔريريمّٗٝا ٔيمدىِّريريا ِٔهِٗمريريّا حتريريْ ٌٍريرين و الٝريريٛ د٫ىِريرياُ ٌريريالفًّٕ د٥ويٖ ريري٘   

دلريريوٙ ٖسريري  ستاىٌريريٛ دللريريٕٝ دلٕاٍٗريريٛ دلّٝيىٖريريٛ دللاِمريريٛ دلٍاِٚريريٛ لٍفريريٕه ٔدّريريٍعَ       

لَريف  د٧ويٖ ري٘ )ل ٍريّاَٖ( نٍٔرياٞ     ٔدليٖا  ِٔن نٌَٗ. ٔ  ٖ َ وٖرياملٛ نُ د 

ً تاه ٕرييدٜٛ )يُ دذترييِ ٔدللريٕدٓ درتإريٛ     2011لري٘ وفأٙآ َِمٗي دلَمعٛ 

ِسن دٍّٕىاىًد نويٖ ًٗا ٖسريام ِٗ مّريْ مُٔ نُ ٖمغريٜ( ٔصمٗريْ ٜيٕريْ ٔدّريٍعَ نُ       

ِْريرييت صمريريٜ د ٗ مريريٛ دلريري  ديّريريْ لّغريريٗ  د٧اريرياٞ ٥ دلياٍٗريريٛ ٔدللريريٕدً ٔدلّريرياً    
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وَ ِاٌيت ٩في ٔٙىَ فعريط   -وَ نصمٜ ٧ٍفن-ٗامٚ ّ مًٗا ٔد٧ِندتري ٌٔلن دلل

ٔوّريرياً ٘نٖريرينٚ ِّٕدلريري  وريرييت ِياٍّٗريريا ِٔريرينىٍّٖا ٔف دِّريريا ٔوسعٗريريآ دلٕدتريرييت دلأريرين     

 وٌودل ٔدلّٕتيت ٜنْٔٔ وَّل٦ًٍ.

ااُ د٥ٌلٚا  دلغامى ٙن دلْيٖا دلٕا  ص  درتندل ٔدلَّريمن ِري٘ دلّىريٛ    

لَّرياصن دلسرينٔدُ صمريٜ اَريَ دذترييُ      د٥ٍيدِٗٙٗٛ دل  َِّسن  ا ِمريا دللريٕدٓ   

 ٌّاٖٛ دلعات.لري٘ 

 االٌزفبف ػًٍ احلسوخ اٌؽؼجُخ ادلمبوِخ ٌٍؼدواْ واٌغدز هبب

 وَ دلٍامىٚ يىل دلٍامىٚ .. فمفٗٛ و٤دويٚ ٕا  ٔنإدىِا 

ااٌْ دل٤دويٚ درتمٗٙٗٛ دل  ٍِنٍّا ٕا  ورييت نٍريٗامٓ لّٝلٗري  ٍِريٕط ووريَ      

ٖٛ دلري   مريْ دلري٦ٍم ٔدجملّىرييت فري٦ه د٥ٌّفاٙريٛ       لْ وَ ااٞ د٧ًوٛ دلٕاٍٗٛ دلٕٕى

ً ِّٚريريىَ ٌريري٦ ّريريا ِفاِىريريآ صمريريٜ ٌلريرياٞٓ فاموريريًا لمٍفريريٕه دلريرينٔل٘        2011دلْريريسٍٗٛ 

دلْريرييل ٔيُ اريرياُ وريريَ فريرياىٛ دلَريريمعٛ دلياٗريريٛ دلسمٗريرياري وريرييت دٍريريّىيدىٖٛ ثّسريريْ          

ٌالَٗعيٚ صمٜ نٌِّ٘ريْ د٧وٍٗريٛ ٔدلسَري يٖٛ درتإريٛ ٔصمريٜ ّريٍ اِْ دلَٗاٍريٗٛ        

ٛ     ٔد٫مدىٖٛ د٥ٍري  دلري  مت وٕٙريسّّا    يدِٗٙٗٛ صري  ٌْرياط وٍعٕواِريْ د٫مدىٖريٛ دلسىٗلري

ٜملآ دلٍّعريٗي دلَٗاٍري٘ درتريا٘ دلريوٙ ٕرياى تريًٕٚ والٗريٛ ِٔ ري٦ًّ دتّٖريامًٖا          لري٘ 

ْ   -ىٖسًٗا اٍ ًد  ْ  –لريْ دٍريّٕىاىدِْ ٔنٌْريعّ ِٔري٘ ٔدٜرينٚ وريَ     –ٔو٤ٍَرياِْ ٔمجسٗاِري

٘ريرييٝ ِْريريٍٗا دجملريريا٥ٓ دلريري  ٍِريريٗل نوريريٕده دذت ريريي دلَريرياٌ  ِٔسٗريرين دٌّاّ٘ريريا. للريرين 

د٫مدىٚ ٌالٍّعٗي دلَٗاٍ٘ دلٍ ٔتيدا٘ درتا٘ ٌا٧ٌّ٘ٚ د٧وٍٗٛ ٌٔالالٗريٛري ٜٗريٖ   

ًٔصْ دلٌدٖريا ٜٖرييًد صمريٜ دلٍريّفسا دل٤ٖرينَٖ لمٝ ريي دلَرياٌ  ٔنٌيًِريا دلٕظرياٟذ          

دل ريريرييىٚ ٔدلِٕىٗريريريآ دلسَريريري يٖٛ ٔدلنٌٗريريريٛ ٔوَريريرياصندٓ دلٚريريريىاُ د٥ّ٘ىريريريرياص٘       

 ٔدلَىَيدٓ د٥ٍّٕىاىٖٛ دلٍّٕصٛ. ٔدّٜ اىدٓ دللا٥ٔٓ د٫ٌْاٟٗٛ دذت ٕوٗٛ

ارياُ دلفّريًٕ ٜريٕه ٕريا  نٌريْ ٍريٗٝ ي صري  ٌاٍٟريْ ِريامٙ لفرييٚ و٤تّريٛ ٍّٖلرين             

فريريري٘ ٌسريرينِا دلٍٖريريَ يىل وريريَ ٍريريٗلنوْ ِٕدلريري  دلريريندفن ٔدرتريرياىٛ وريريَ ددتٍريرياا دلَم       
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دلسَ يٙ دللٍم٘ دلوٙ ِنصىريْ دلَريسٕمٖٛري ٔارياُ حتريالذ )دلملرياٞ دلْرييل( ترين        

٘اه دلرياه ٔدلّٙرياىٚ ٔدلْريٗقٛ ويّريْٝ دللريامً ٌسرين       صلن دلسًٌ صمٜ ِلنٖي اٍ  ى

ِامٙري ٌْٖٔ دلٍريأىٚ صمريٜ ٍِإريذ دذت ٕوريٛ ٔدذت ريي ممريا ٖس ريُ دليِٗريَ         

لريري٘  ٌّاٖٛ دلعات لٖريا  صري  ن٥ٔمٓ ٌريالسٕمٚ اْرييٖا     لري٘ دلّٕدًٌ٘ دلوٙ َٖى  

ٜريرياه لْريرين دليِٗريريَ دلَٗاٍريري٘ دللريرييا دليٜمريري٘ري دلريريوٙ ًنصريرين ٜلريريًا       لريريري٘ دذت ريريي 

 لٗفْن.!

نىدمٓ د٧ايدت د٫تمٗىٗٛ ٔدلنٔلٗٛ يًدٜريٛ و٤تّريٛ لٖريا  )دلْريقٗ ٔلريُٗ      للن 

ِريري٘ دذتفريرياظ صمريريٜ ٕريريا    -دلْريري م٘–دلٍعريرياً(ري ٔااٌريريْ وّىريريٛ دلريرييُٟٗ دلّريريال٘  

)دلٍعاً( ٔدلّسأُ وسْ ٌالٚئىٚ ٌٍٗىا ٖلٍرييت فرياىٛ دذت ريي دلياري٘ري ٔ  ِ ريَ      

ٌرين صمريٜ    :ريد٧ٔلٕٖٛ د٧ويٖ ٗٛ تن تيىٓ لٖا  وٖ ًد مما٦ًٔ لٖندً نٔ دللود

دلس ُري لهٔلّّٕٖا دذتفرياظ صمريٜ ٌعرياً ٕريا  ٔلَٗريْ يًدلّريْ ٔدّٕ٘أريْري ٔلريولا         

ٜيْٕ دذتياٛ دلَريسٕمٖٛ د٧ويٖ ٗريٛ صمريٜ ددتىرييت ٌريا دلّعرياِي ٌريالسعذ صمريٜ         

يًدٜٛ دلٍعٕوريٛ دذتااىريٛ   لري٘ دلعالَ دلْسٍٗٛ ٌٔا صنً دلَىاا ٌالوِاُ ٌسٗنًد 

ٍريريٕط ٌَريري٦ً َٜريريَ نٍريريمٌْٕ   ا ريرينري ٔٔدٙريري  نٌّريريا ٍٍِريريْ ِٖريريٕىدِْ لمقريريئٛ ٔد    

ٞا ل َ مُٔ د٥ٍريّغٍاٞ   ٔٔللًا لْئاْري ويت دذتي٘ صمٜ ِلنٖي صٍإي نإي ٥ٔ

صَ فنوآ ٕا  ٔيمنريا د٥ٌّلرياه ٌريْ وريَ دلٕترييت د٧ٔه يىل دلٕترييت دلٕرياٌ٘ لمٕاالريٛ         

ٍريريمي وٍعٕوريريٛ ددتّريرياً دلٍّسريري٘ ىدصريري٘ دلٖريريا  دل ٕلٌٕٗالٗريريٛ   لريريري٘ )دل ٕلٌٕٗالٗريريٛ( 

 د٫و ٖالٗٛ دلْياٛ.

ٔمما نفي يصتاً دليِٗريَ ددتنٖرين ِريٕ صٙريٌ ِريامٙ ٔدلٍّرياٟٚ دلٍامجريٛ صريَ لْرين          

ِهمٖٛ دلّاً دلٍٕاٛ ٌْ ٌالْ ن دلعمُٕري ٌّٔٗٙٛ لَريٕٞ دلس٦تريآ دلْقٖريٗٛ ٌريا     

تعل نٔ نتعاُ درتنٖسٛ ٔدل٤دويٚ د٫و ٖالٗٛ دل ٍ ٚ ل٬ااٜريٛ ٌريالٕٕىٚ دلْريسٍٗٛ    

ل ٕلٌٕٗال٘ وَ دٍّسامٚ ٍريٗعيِْ  دلٕاٍٗٛ ٔتٕدِاري ِٕٔ وا نصا  ث َ ددتّاً د

ٌالَيصٛ دلّٕتسٛ; ًٌّٗٙٛ لمٌٍدصآ دلندفمٗٛ دل  ااٌْ ٍِّْْ وَ دلريندفن ٌسٍريذ   
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 ٘يدٞ ِيداي ٔاىدٓ د٥ٌّلاً ٔدلٖيدل صمٜ دلٕتيت دلٕاٗن.

 21لريريري٘ دٌفمّريريْ د٧ٜريريندٗ وريريَ نٖريرينّٖيري ِٔفٙريرييٓ دلٕريريٕىدٓ وريريَ ٘نٖريرين نفريري ًد        

ّٕتسريريريآري لريريريًهد ٌا٧ٜريريريندٗ ِٮٙريريري  ٍريريريٍّى  دجملٗريريرينٚري ٍٔريريرياىٓ ٌ ٗفٗريريريآ فريريرياىٛ دل

نو٦ً ٌّريٕلي   -ٌٖٗا وّسنمٚ ٔتٍٕه ٜمٕه ٍٔط–ددتىٗيت صمٜ دلّندص٘ يىل دلّفاِي 

دذتريرين د٧مٌريريٜ صمريريٜ د٧تريرين وريريَ ٙريريئىدٓ ٌلريرياٞ دلٍعٕوريريٛ دل ٕلٌٕٗالٗريريٛ ٔنايدلّريريا       

ً ترين نصاتريْ   2015ٍٖاٖي لري٘ دلٌمٔ٘ٛ دلّاًري ٔصمٜ دليغي وَ نُ نٜندٗ دلٍّنَٖ 

دلّسريريأُ ٌريريا دلعريرييلا )ٕريريا  ِٔريريامٙ( لريريٍسل دلٕتريريْ; ن٥ نٌّىريريا تريرين ٌَريريلا صريري        

٘  -نارييدت نفرييٝ نإريريي تيٌريًا  ىريا      دلريريوٙ نٔامريْ يلٗريريْ   -فإريريٛ دلعرييت د٫ورياىدِ

 تٗامٚ دلسنٔدُ.لري٘ وّاً تٗامٚ دلسىمٗآ دلٍّفٗوٖٛ د٥ٍيدِٗٙٗٛ 

 اٌزىزُه االضغسازٌ  

سٖريٗٛ صمريريٜ دذترين ٌريا ٕريا  ٜٔمفاٟريْ دلَريرياٌلا      ٜريا ِ ريُٕ دلٖرييدصآ وَّ   

 ل٦ ٌن وَ دلّٕدل  د٫لٌدو٘ ٌهٙ اٗفٗٛ ااٌْ.

يُ دللٗريامٚ دلسنٔدٌٗريريٛ تريرين ترييىٓ د٥ٍريريّفامٚ د٫ٍ٘اىٖريريٛ وريَ دلٍّاتٚريريآ ِٕٔظٗريريذ    

ٍٍٗن حتلٗ  دفرييد  دٍرييدِٗٙ٘ صمريٜ    لري٘ دلٖيدل دلْقٖ٘ ٌا ٕا  ٜٔمفاْٟ 

    ٔ ِريٕ وريا ٖعّريي صل٦ٌٗريٛ وري ىدٓ ٕريا        ٍّ٘ٛ ٔوري٤فيٚ دللريٕٝ دلٕاٍٗريٛ دلٍاِٚريٛري 

لّ ّٗ اِْ ددتنٖنٚري ٍٔٗ ُٕ دلٍٙاا و٤انًد ٌّٗٙٛ صٍذ دلٖيدل ٔدٍريّٝالٛ  

 ٔتْ تٖ .لري٘ دلّٕلٗ  دلعاِيٙ ٌا نايدلْ 

 اخلغس اٌؽّبي َم  ِضبعغ اٌىىٌىُٔبٌُخ

ااٌريريْ د٧ٔلٕٖريريٛ لريرينٝ دللٗريريامٚ دلنٔلٗريريٛ ٔد٫تمٗىٗريريٛ لمسريرينٔدُ ِريري٘ وٕدّ٘ريريٛ دللريريٕٝ   

دلْىاهري ٔلا ااُ ٕا  تن ُنٌسن٭ صريَ دلٕدّ٘ريٛ و٤تّريا صٮّرين     لري٘ ِٚٛ دلٕٕىٖٛ دلٍا

يلٗريريْ مٔى دّٜريريٕدٞ ِمريريا دللريريٕٝ دلٕاٍٗريريٛ حتريريْ ٍريريّاى دلّعريرياِي ٌاٍريريّىيدى دلٖريرييدل وريرييت 

نٌندمٓ ٌهّ اه ٍٗاٍٗٛ ّٔقٖٗٛ ٔن٥ َِٕٖٛ لْ ٦ِْ ويت ٜمفاٟريْ دلَرياٌلاري   
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لٌدٜفريٛ وريَ دليٖريذ    ٔتن فم  زتا٥ٓ ِسريأُ ٌٍٗريْ ٌٔريا دلٕريٕىٚ ددتنٖرينٚ دللاموريٛ ٔد      

دلْىال٘ دللٍم٘ دلْريسل .. دلٕريٕىٚ دلري  ااٌريْ ٌّا٘ريًا ليداىريآ دلسلريٕم دلَرياٌلٛ         

وريريريَ دلعمريريريي ٔدلساٌريريرياٚري ٔملمريريريْ ّريريريساىدٓ دذتيٖريريريٛ ٔدل يدوريريريٛ د٥ٍريريريّل٦ه ٔىلريريريل  

دلٕٕاٖٛ ٔد ٗىٍٛ ٔوسامدٚ د٥ٍّسىاى ٔد٫و ٖالٗٛ ٔدلي٘سٗريٛ ٔدلٖريٌّٕٗٗٛري وٍّٖرييًٚ    

دلسّريٕم دلَرياٌلٛ وريَ دلاٙري٘ د٧لريٗي      لريري٘  ٓ دلْريسُٕ  ٜٔاومٛ لْساىدٓ ٔٔريٕىدٓ ٔنٌريا  

ِٔاىٖك دل فاا دلٕٕىٙ دجملٗن ٔددتىٗنري ِما دلْساىدٓ ٔد٧ل اى ٔدلعالَ دلري   

ث َ دلٍعاً وَ فٍلّا ٌا ٘نىدُ دلَُٕٙ ٔدلسّل٦ٓ دل  نتاوّا ٕا  ٔوريَ  

ٍٍلْري ِٔا ِ٘ دلًٕٗ ختي  ددترينىدُ ٔحتعىّرياري ِٕلرين زترينمًد وريَ ىٜريي دلْريلاٞ        

ٔدل٤ٍِ د٫و ٖال٘ ٔدلٍعي درتمٗٙري٘ري ِٖٔري ٓ نٌاّريٗن ٔنِرياًٖٚ ًٔٔدورين دلْريسَ       

 ٕامًٜٛ ٌّا ٍٜا٘ي د٧٘ٗاه دلٕاٟيٚ.

  يريرين ستريريا٥ٔٓ د٥فيدتريريآ د٫و ٖالٗريريٛ ايٖلّريريا يىل مدفريرين دلٕريريٕىٚري للريريٕٝ       

لريريري٘ دلٕريريٕىٚ ااٌريريْ ّريرينٖنٚ د٥ٍريريّل٦ه ّٔريرينٖنٚ دذتريريوى ٔدلٗلعريريٛري ٔدلَريريٍَ د٧ِريريي 

لٗٛ دلسلٗنٖٛ ٔدلف يٖٛ ٕٔيفاِّا دلسمٍٗٛ دُلٖٝريٍٛ لمريٕص٘   هلا ِٕ الٍّٕا دلٕلا

ٔدلٚى ري ٔتن صاٌٜ ٕا  وْ ٦ٓ دلّ ٗذ ويت دلرينٔى دلريٌمٔٛ ددتنٖرين ٜريا     

وٕدّ٘ريٛ دلسرينٔدُ ٔستألريٛ ٌَريٗاُ دلاٙري٘ دلٖرييدص٘ري       لري٘ تيى دلّعاِي ٌالٕاٍٗٛ 

ري٘ لري ٍّ٘آ صنٖرينٚ ٜااريٛ دٙريعيِّا    لري٘ ٔٔٙيت تٕدِْ دلّاٌسٛ يىل ٘اٌَ د٧ٌٖاى 

إ  وَ دليدٓ ظئت دلٕدّ٘ٛ يىل فّٕٙا لمٍّاٖريٛ ِٔريٕ وريا و  دلسرينٔدُ نإريي      

دلٕدّ٘ريريٛ دلسَريري يٖٛ للريرين لريريري٘ وريَ د٥ٌّٖريرياىدٓ دلّٝللريريٛري ٔوريرييت دمصريرياٞ دلْريرييداٛ  

نمٝ هلريريا لّريريهٔي دل ريريٕ  وريريَ نٍِاصريريْ دلَريرياٌلا ٌلريريٕٚ ٔدلّٝريرياوّي دلٖريريام  ٌلريريٕٝ          

دلفريٌل وريَ   –ٌٖرياى. يُ هلريا   ٕفٕت دلٖىٕم دلٕا  ٌلٗريامٚ د٧ لري٘ دلْسَ دلٕٕىٖٛ 

 تن دٍّسٙن وَ مٔىدُ صٙمٛ دلنٔى درتٗاٌ٘ دلّىويٙ. -حتمن تٕدٓ لٖا  دلٕٕىٚ

 "٘ٗفاىٙ"يُ ِيمٖن ٕا  لْساىدٓ ٔاٍٗٛ ٕٔٔىٖٛ ٔستألٛ دلّٝنٗ اىٍاٙن 

اٍ  ّٖٝنٗ صَ وأ ٔااٍئ ّٔريالٌٗري يىل ٘اٌريَ ِعرييت ٌسريل نٌٍرياٞ يفِٕريْ       
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وٗٛ ٔصالٗٛ ٕٔٔىٖٛ اٍ ٚري ٔو٤دفرياٚ نٌٖرياى   وٚىاى دلّعاِي ٌٍّ  وٕدتذ تٕلري٘ 

دهلل ٔتٍٕه تٗامِّا ِٔهٖٗن دلٕٕىٚ دل  َِ  ٌّا; ان هلا ِيل دل ٕ  وَ دلٍمٍمٛ 

ٔدذت ٚ صن ٍّ٘ٛ درتٖي ٕٔسَ صمْٗ وّاوْ د٥فيدتٗٛ دل  فعط  اري ِٕٔ وريا  

مريرين صريريام صمريريٜ تاصنِريريْ دلْريريسٍٗٛ ٌا٥ىٍِريريال ٔدلٍمٍمريريٛ ٔد٥ٍريريّغيدُ ٔصريرينً دلفّريريي ٔدلٍّ   

ٔد٥ٌلَاًري ٔ٘سن دلّىٛ ٕريسٍٛ ٔوسلرينٚ ٍٔريط تعريال ٔدٍرييت وريَ دللاصرينٚ دلْريسٍٗٛ         

دل  ِنصىْ ٌاصّلام وٖندتٗٛ ّساىدِْ صَ د٥ٍريّل٦ه ٔىلريل دلٕٕرياٖٛ ٔوٕدّ٘ريٛ     

 دلسنٔدُ.

ِٮٍا ٌنن ٖفّسن وٍغٖآ ٔيّ الٗآ ٌريا مجّريٕىٓ صريَ دجملاِرينَٖ لّ ٖريي       ٔوَ 

ّريريا ٌّريرينت فمريري  َٜاٍريريٗآ ِ ريريُٕ  د٥ٌسريريٌده للٕدِريريْري ِٔسلٗريرين ص٦تريريآ د٧فريريٕٚ وس 

دلٖريندً ورييت   لريري٘  ولنوآ لا غتعط لْ ٥ٜلًاري يه غتعط ٥ٍّقندً ِما دللريٕدٓ  

يفٕدٌّي وَ نٌٖاى دهلل ٔستألٛ صٌ ي صَ دللريٕدً دلسرياً لمٙريٗٓ دلريٕا  ددتنٖرين      

دلوٙ ٖٮٍٍٜ وَ شتي٘آ ددتٍّآ ٔدلساٌاٚ ٔد٥ٌّٖاىدٓري ٌٔايآ ٙرييُ دلْريئل   

 ٙ ٖريرييٝ لٗريريْ وسٕتريريًا عتريريٕه نوريرياً صٕمِريريْ لمَريريمعٛ ٔوريريَ ٌالريريوٚ       دلريريٕا  ددتنٖريرين دلريريو

دلّفريرياِي وريرييت دلسريرينٔدُ دلريري  ٖسىريرين نُ ِ ريريُٕ ٌسريرين يٌّريريال نٌٖريرياى دهلل ٔدٍريريٌٍّدت         

 تٕدِّي ٔشتاًٌّي.

 خغخ اخلداع االظزسارُغٍ 

ااٌريريريْ درتعريريريٛ د٥ٍريريرييدِٗٙٗٛ لمسريريرينٔ ٙريريرين نٌٖريريرياى دهللري ِلريريريًٕ صمريريريٜ د٫غريريريٕدٞ   

دلسريرينٔ ِ ريريُٕ دلٕريريٕىٚ لّٗريريا و ْريريٕلٛ ٔد٥ٍريريّنىدٛ ضتريريٕ وٗريريندُ نٍٔريرييت لمٖريرييدل وريرييت 

َّٖن ٙيٌّا ِٔنو  تٕدِا ٔدلسىن لّ فٗا حتالفاِّا دللٕٖٛ دللاٟىريٛ ٔدلٍاّري٠ٛري   

ٌٍٗىا ٖعّي ٕا  دلّٝالذ ٔدلّسريأُ ورييت نٌٖرياى دهلل ٔيففرياٞ ارين ِفرياِي ِٔسريأُ        

ويت دلسنٔدُري ٔتن تاً ِود دلّ ّٗا صمٜ مىدٍآ صمىٗٛ ٔدتسٗٛ وٗندٌٗٛ دٍريٍّنٓ  

 ُ دلٕدّ٘آ دلَاٌلٛ.رت دٓ ٔياى
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 ِلنٖي دلسنٔدُ لمىٕتذ دلندفم٘ دلٕا  ِٕٔدًُ دللٕٝ

يىل ِمقريٗٗ وفريامٓ: نُ دللريٕٝ دلٕٕىٖريٛ      للن ِٕٕمْ دللٗامٚ دلسامٖٛ تٍن دلسنٔدُ

دلَريريمٝٛ ِريريٌمدم لاصمٗريريٛ ٔتريريٕٚ ٍِٕٔريريسًا وريرييت ِيد٘ريرييت دلَريريمعٛ ِٔف ريريا تٕدِريريا ٌسريرين           

لَريريريْ دلَريريرياٌلٛري ٔ  ٖسريريرين مبلريريرينٔى ددتريريريٗٓ دللريريرينٖي    ٌِدٟىّريريريا فريريري٦ه دذتريريريئُ د 

دلٗريريامَٖري ِٔريريٕ وريريا ٖلٕمِريريا يىل دّ٘ٗريرياا دلسإريريىٛ ّٜىريريًا ٌسريرين لْريرين     لريريري٘ وٕدّّّ٘ريريا 

دلٍامىٚ درتمٗٙٗٛ ٔدفرييد  د٥ِفاتٗريآ دل وريٛ ورييت دلَريمعٛري ٌٔسرين لْرين ستريا٥ٔٓ         

وٕدّ٘ريريٛ  لريريري٘ ملريرييت دللريريٕٝ دلِٕاٌٗريريٛ دللٍمٗريريٛ ٌٌصاوريريٛ وْريريٗك د٧ملريريي يىل دلٖريرييدل        

 دلْىاه ضتٕ دلسإىٛ.لري٘ درتئٛ وَ دلساتن دللنميٛ لري٘ ات ٜياّّا ٔيٖل

لريريري٘ اىريريا اريرياُ دلّلريرينٖي لمىٕتريريذ نُ تريريٕٝ دلّهٖٗريرين دلْريريسل لمٕريريٕىٚ وٕ٘ريريٕمٚ        

دلسإريريريىٛ لريريريري٘ داالعريريريآ دجملريريريأىٚ لمسإريريريىٛ ٌٕٔدّٜٗريريريا ممريريريا ظتسريريرين دلٕدّ٘ريريريآ  

   ٛ ٘نٖرين   ستَٕوٛ ٍمفًا لٖا  دلٕٕىٚري ٔوَ ٔي للن نىدمٓ ِ ريَٕٖ وٗريندُ وٕدّ٘ري

ٔوريوِلري ٜٗريٖ مي ريَ  ريا نُ ِٚريىَ وٍالريو       فريري٘  ًٌٍٕ٘ا ٍٔٔعًا صمٜ نٍاِ ااٟ

ٔفعٕط د٫وندمدٓ. ل اُ دلّْٕ٘ٗ لٖا  نُ َّٖنىٛ دلٕريٕىٚ يلّٗريا لٗىريا ّٔ٘ريْ     

ٍريمعٛ ّرييداٛ ِري٤في ِلرينً دلٕريٕىٚ      لريري٘  ِامٙ ٌسنً دللأوٛ ٔدلسىن صمريٜ دلرينفٕه   

ِّالًٗا ضتريٕ دليد٘رييت يىل صرينُ    َٜٔىّا لٗىا ٖفّ  ٍّ٘آ د٫ىِاُ لٕدّ٘ٛ دلٕٕىٚري 

لريري٘  ٌسرين نُ لٙريي دلٕتريذ    -ٔددتٍُٕ ٔدلٍٕط ٌوىٖسٛ د٥ٍٍّاٜٛ لمَمعٛ دلْرييصٗٛ  

ٍٖاٖي ٌّٕ٘ٗريْ نلٕٖريٛ دذتىاٖريٛ دليٟاٍريٗٛ ٌريالٌٍٔه لمْريٕدىل ِٖٔريفٗٛ نٙ        لري٘ دلسإىٛ 

   ٓ لٗفريريّ   -ٔ٘ريريٕم لمٙريرياُ دلْريريسٍٗٛ ٌٔسريرين صىريرين إٖريرين وريريَ د٥ٍريريّفٌدًدٓ ٔدلْريرياا٦

ٓ د٧ٍٍ٘ٗريٛ ٔد٥ٜري٦ّه ل٨تريالٗي د٥ٍرييدِٗٙٗٛ دلٍفعٗريٛ ٙريىَ       دلٍاُ نواً دلّرينف٦ 

وْريريئل ِلَريريٗي دلريريٗىَ ٔثٌٖلريريْ ٔلريريي  د٥ٌفٖريرياه ٔدلٕٕريرياٖٛ دلنٔلٗريريٛ ٔدذتٖريرياى      

ترين   -ٔلري  ِريود دلٍعريٕى   –دلْاون َّٔ دلسنٔدُ لّٝعريٗي تريٕٝ دلٕريٕىٚ دلري  ِ ريُٕ      

 دىِنٓ ّ ن دلَمعٛ دلغإٍٛ ل٨وي دلٕدتيت.
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اِٗٛ اٗذ ٤ِان دلٕريٕىٚ وريَ مدفمريّاري ِٔريٕ     للن ىاْ تٕٝ دلسنٔدُ ٌنتٛ وٍّ

دٍيدِٗٙٗٛ دلسنٔ لٕنم دلٕٕىٚ ٍٔٝ  تٕدِا دلوٙ نٌٗط ٌٖريا   لري٘ دلنٔى دذتاٍي 

ٔوٍعٕوّْ حتْ ىمدٞ دذتمٗذ ددتنٖن درتاىٛ صَ صٍاٞٚ دلٍّسٗريٛ ٔد ٗىٍريٛ ٔدليِرينٙ    

 لسٍاٞٚ دلٕاٍٗٛ ٔد٥ٍّل٦ه! ... 

 اٌمىي اٌضىزَخ اٌىعُٕخاٌدوز االظزسارُغٍ اجلدَد ٌصبحل .. اؽزىاء 

ٍٗا  ملاٖٛ دلٖا  دلغيٌٗٛ مٔىًد دّٜٗااًٗا لري٘ دلًٌّ ٕا  مٔىًد ىمٖفًا ٍيًٖا  

مُٔ د٥ص٦ُ صٍْري ٔامذ ٌاٍّغ٦ه ِعٕٖي دلس٦تآ ويت تٕٝ دلٕريٕىٚ صمريٜ ىنٍريّا    

ٔختيٖريريَ ٕريريفٕلّي ًٌىٍريرياه نصريريندم وريريَ ٍ٘ريريٕمٓ       -ٔدلَّٙريريُ صمريريّٗي -نٌٖريرياى دهلل 

ِْٔريريّّٕٖي ٔدلّهلٗريريَ دلْريريسل ٙريرينِي ثىريري٦ٓ ِس٠ٍريريٛ    يلريريّٗيري ٔيلٖريريا  دلريريّّي ٌّريريي 

ٔٙرييٌّا  -يص٦وٗٛ ٔوٗندٌٗٛ ّيٍٛري ستٚيًد لملٗاً ٌا٥ٌل٦ُ صمٜ دلٕٕىٚ ٔتٕدِريا  

 ٔدلَٗعيٚ صمٜ دلسإىٛ. -ٔدليدٍّا وَ دلندفن

-ِ ود نصام ٕا  يٌّاٛ هدِْ ّٔقّْٖٗ دلَٗاٍٗٛ ٙىَ دِفريا  دٍرييدِٗٙ٘   

ٙ  ٘نٖن ويت د٫و ٖالٗريٛ ٔٔاٗمريّا د٫ت   ٔترين ٜألريْ ِريوٓ دللريٕٝ ورييت       -مٗىري٘ دلَريسٕم

لريريري٘ ٕريا  دلّٚريريمٗن صمريريٜ دلس٦تريريآ ددتنٖريرينٚ وريرييت د٧فريري ري لّى ٍٗريريْ وريريَ دلّغمغريرين  

يٙريالٛ يىل ِٖريَٕٖ   -نٍٔاط دللٗامٚ دلٕاٍٗريٛ ِٕٔ٘ٗريْ دلٚرييٌآ يلّٗريا وريَ دلريندفن      

ّٔريري  ٕريريفٕلّا وريرييت نٌٖريرياىِا ٜٔمفاّٟريريا دلريريٕاٍٗا   -دلٚريرييٌآ دلّٕ٘ريريٛ وريريَ درتريرياىٛ

 ا.٫ٙسات حتالفاِّ

ِعاِي ٕا  ٌالّٝالذ ويت د٧ٌٖرياىري ٔصىمريْ د٧ّ٘ريٌٚ د٥ص٦وٗريٛ صمريٜ يظّرياى       

ٕريريا  ٌٖريريٕىٚ وريريَ ٔ٘ريرين ٌفَريريْ نوريرياً ِ الريريَ ِاٟريرين ٥ٍريريّّندلْ وريريَ تٍريرين ٜمفاٟريريْ    

دلري    -د٩ُ ٙرين صرينٔ وْرييل   -دلَاٌلا ٔنٍّْ٘ٝ د٧فرييٝ دلري  ٜٔرينٓ فععّريا     

 -لدلٚريريفٛ د٧فريرييٝ دتٍّريريٛ دلٖريرييد  لريريري٘ ْٖريري ن لّٗريريا ٕريريا  و اٌريريٛ ِاوريريٛ ٘ريرينًد    

ٜٖٗ ٜأه دلّعاِي ٌهٌريْ  –ٔااُ ِود ِغعٗٛ ذتياّْ ددتنٖنٚ لٚىاُ صتاّٜا 

ىدللريْ يفرييدٛ ٌسريل دللٚرياٖا ٜريٕه دلرينٔى        -ميٕن وٕتفًا دٍّل٦لًٗا ٜيًٖا ٌهُ عتيً
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 دلٗىَ ظن ًٖٕصّا ٌالّلَٗط.لري٘ دلَسٕمٙ 

ليٙريريْ دلٚريريئىٚ دلٕاٍٗريريٛ تٗريرياً حتريريالذ ٔاريري  ٘ريرياويت لمىٕدّ٘ريريٛ فإريريٛ نوريرياً      

وٙ ِٕدّ٘ريْ ٦ٌمٌرياري ٔليٙريْ ٌٍرين ٔوَري٤ٔلٗٛ د٧ٌٖرياى يريأً        ِ الَ مٔلري٘ االري  

ٔ٘ريريْ لريريري٘ ٕريرييدل دلاٙريري٘ د٧لريريٗي وريريَ ن٘ريرين دلٍّريريٕ  مبلأوريريٛ ٔاٍٗريريٛ ّريريسٍٗٛ صاوريريٛ    

نمدٞ لريري٘  دلسنٔدُ د٫و ٖال٘. ل َ ٕا  ااُ زتيم ورييدٔ  ٔممٕرين صّٗري  لْرين     

 دلَيٜٗٛ ِٕ ٔونىد٣ٓ.

ِٕاري ٔلريريولا ِ ريريود دىَِريريىْ درتعريريٕط لٚريريئىٚ دلّسريريأُ ٔدلّٝريريالذ ٌريريا دللريري  

ٖ ريُٕ ورينف٦ً    –ٙرين دلسرينٔدُ د٧٘ريٍل   -ٍاىل يىل تٍٕه دلّٝالذ ويت نٌٖرياى دهلل  

ٔوٍعملًا ٥ّٜٕدٞ دذتياٛ دلٕاٍٗريٛ وريَ فري٦ه لريي  ٌلرياٞ دل٤ٍَريآ        -لْيداّْ

دلي٘سٗريريٛ دللنميريريٛ دلريري  ِْريري ن صىريريٕم ٌ ٔتيداٗريريٛ وٍعٕوّريريْ ٔيمدىدِريريْ ّٔريريٍ آ  

ٔدلريريري  ن٘ ِّريريريا   –ٕمريريريّادلريريري  مي–وٖريريرياذتْ ٔويداريريريٌ ٌفريريريٕه دلعٍلريريريآ دللنميريريريٛ     

دٌّٖريريرياىدٓ دلٕريريريٕىٚ دلْريريريسٍٗٛ ددتنٖريريرينٚ صمريريريٜ ٙريريريئىٚ دلّٖريريريا  ٔيريريريأً دلسريريريندٔدٓ  

 ِٔلنٖي دلٍّا٥ًٓ.–ٔدصامٚ ِٕٜٗن ٕفٕلّا–دللنميٛ

وَ ّ٘ٛ نفيٝ للن دمصٜ ٕا  نٌريْ ىلريل دذترييُ ٙرين نٌٖرياى دهللري ٌاصٍّرياى       

َريريَ نُ دلَريريسٕمٖٛ وريريَ امٍريريْ وٍريريْ ِفٙ ِريريا!! اىريريا ىلريريل دلٖريرياذتٛ وريرييت صمريري٘ ست  

ٔملٗن د٧ملي ٔدلسىن زتنمًد اٍّٙٛ وٕٜنٚ ٙن دلسنٔ ددتنٖن دلْرييلري ٜرين   

دمصاٞٓري ل َ د٧ٜندٗ د٧ف ٚ وَ ٌاّْٜٗ تالْ ٌس ُ ِوٓ د٥مصاٞدٓري ص٦ًٔٚ 

 ل ُٕ دلّاىٖك ٥ ٖلٍن دلّْ ٗن اىا ِيٖن د٧وٌ٘ٛ ٔنِٕد٣ِا.

 ادل غظ اجلدَدفـٍ ِهبَ صبحل 

ٕت دلٕريريٕىٚ دلْريريسٍٗٛ ٔدلّعريرياِي ٌّٝريرينٙ ٕريريفلريريري٘ دلّغمغريرين لريريري٘ حتريرينم مٔى ٕريريا  

دلسنٔدُ ٔدلرينصي لمىٕدّ٘ريٛري لٗىريا دلٍْرياط دُلريٍعَ ِريٕ دلَّٙريُ ٔيٌلرياه دللٗريامدٓ          

ددتٍّريآ ِٔٚريٗٗ  درتٍاتريآ    لريري٘  دلسىٗمٛ ٔلّ  دلٕغيدٓ لمسنٔ نواً تٕدٍِا دلٕاٍٗٛ 

يٙريسالّا ٔد٥ٌلٚريريا  صمّٗريريا وريريَ دلريندفن ٜريريا ِ ريريُٕ تريرين   لريريري٘ صمّٗرياري ٔدلّسريريأُ  
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ٌّرييري  -ٗا  ِٙىآ صنٔدٌٗٛ ا ٝ ٌا٘ٝٛ صمٜ ددتٍّآ دليَٟٗريٗٛ  ٍلري٘ نغيتْ 

وٗنٙري وًٕلري ِسٌ ... وَ ّ٘ٛ نفيٝ للن صىمْ ِوٓ دلٍعٕوٛ صمريٜ يغرييد  دلري٦ٍم    

لريري٘  ثي وَ د٧ًوريآ دلالٗريٛ ٔدلّىٍٕٖٗريٛ ٔد٫مدىٖريٛ ٥ٍريّقندوّا وريامٚ يص٦وٗريٛ        لري٘ 

ٞا لمفَريريام ٔ دلسٍريريٖ فإريريّّي ملريري٦ٓ دلّٚريريمٗن ٔدلّْريريْٕٖري يىل ٘اٌريريَ إٌّريريا غعريريا

 دلَّْيٙ وٍو صلٕمري وٚاصفٛ ٌولا وَ ؤاى دذتٖاى دلْاون.

 "إٌهدَٓ"خٍفُخ اٌزفبُ٘ اخلُبين اجلدَد .. ؽىي اغزُبي 

تريرين نااٜريريْ مبريريا ٌلريري٘ وريريَ صلريرين لٖريريا  ٔوٍعٕوّريريْ     "دلٍّريرينَٖ"ااٌريريْ ٕريرينوٛ 

ٔن٘ ِّي صمٜ دليٕٙل دلّاً ٫وري٦ٞدٓ  -دلّ الٍٛ صمٜ دلَمعٛ ٌهٙ  َ–ٔنٍيِْ 

ٚ دلٍْٗ دلم ٘ دلَسٕمٙ ٔد٧ويٖ ٘ لملٍريٕه مبٖرياذتٛ فٖريٕوْ دلَرياٌلا     ٔيىدم

ٍيًدري ٜيًٕا صمٜ ٌلاٞ دلٍعٕوريٛ دلّاٌسريٛ وٕٜرينٚري ٔلريولا للرين دٍريّغمْ دلَريسٕمٖٛ        

ٜريريريامٗ دلٍّريريرينَٖ نّريريرين دٍريريريّغ٦هري للريريرين نىٍريريريمْ اريريرياٟيٚ يٍريريريسالٗٛ فإريريريٛ ٔوريريري٨ٓ 

اٟريْ  د٧ٜٕد  ٌسَن دلٍٝرين دلم ري٘ درتريالٗ دلريوٙ ٔٙريسْ َ٘رينٓ لٗريْ لٍلمريْ ٌٔل        

اريريٕده لريرييٚ دلسريري٦ٛ دلعٕٖمريريٛ دلريري  ِٚريريىٍْ صْريرييدٓ دلسىمٗريريآ دلريري  تريرياً ٌّريريا ليٖريري    

 -ٌٍٗىريريا دٌّّريريْ ٜٗريرياٚ صٍريرين دلسٌٖريريٌ صٍريرين دلغريري  ٌٍَريريااٛ    -صريريال٘ وريريَ نوّريريي د٧اٍريرياٞ   

ٌٔغىريريٕ  ممريريا ٖسريري  نُ د٧وريريي   ٖ ريريَ وٖريرياملٛ ٥ٔ َٜريريٍٛ وم ٗريريٛري ٔ  ٖ ريريَ  

  ٕ ُ دلَريريسٕمٖٛ هلريريا ٌريرينُٔ  ريريَري ٔاريريٕ  وريريا عتّريرياى دلريريٍسل ٌالَريري٤دهري اٗريريذ ِ ريري

لري٘ د٥غّٗاه ٔي ّاىاْ لري٘ ّاىاْ ٌْ ن غ  وٍاّي ص  صى٦ّٟا درُتمٗ 

 د٥ٌلاه؟!

 -ٖٔرييل ِريود لمىري٤ىفا   -دذتريالا  لريري٘  يُ هلا ٌَٗط ٔوفًّٕري يهد ترياً دلرينلٗن   

 –ٔلمٌوَ لمُٗ ِٕ ٌْٗ دللٖٗن 

دلّريريي نُ صريري٦ٛ ٕريريا  اريرياُ دلٕىتريريٛ دلوٍِٗريريٛ ٌهٖريرينٙ دلىم ريريٛ ل ريري٘ ِٚريريىَ       

ٞ ّئاّا صمٜ دلٕٙيت دللاٟيري ٔيصامٚ ِْٕ٘ٗ ِٕٔظٗذ ٕريا  اىريا   ٌفٕهِا ٔيو٦

د٥ٍريّندىٚ د٥ٍرييدِٗٙٗٛ   لريري٘  ِيٖن ِ٘ري ويٖنٚ نُ ٖلًٕ ٌنٔى غ  ِلمٗرينٙري ّٖىٕرين   
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دلمٝعآ دذتااٛري ٜا ِ ُٕ د٥ٍّندىٚ ٙنِي تريامىٚ  لري٘ ٙن ٜمفاْٟ ددتنم 

َريريٗا ذتعريريٛ د ٙريريًٕ د٧تٖريريٜ وريريَ تٍريرين دلعريرييلا دليٟٗ   لريريري٘ صمريريٜ د٫ااٜريريٛ ٌّريرييري  

دلّٖريرياىصاري ِٔ ريريُٕ اريرين دللريريٕٝ د٥ّٜٗااٗريريٛ تريرين دٍريريٌٍّلْ ٔىوٗريريْ يىل تمريريَ        

دلسياٛري ٍِٖٔ  دلٍّٗٙٛ ويٌِٕريٛ صمريٜ ورينٝ حترييل دللريٕٝ صمريٜ نارييدت دلريٕاَ         

 و٤فيدِْ دلياٌٖٛ.لري٘ ٔ

 ظُٕبزَى٘بد االخزساق ِٓ اخلٍف واألِبَ

 وّٜ ِ ُٕ د٥ٍّندىٚ و٤ٔيٚ صمٜ ٌّٗٙٛ دلسياٛ؟  

ُ دلسإريريىٛ تريرين ِسيٙريريْ لمٖٝريرياى ٔد ٙريريًٕ دل ريريٍ   ِ ريريُٕ وريري٤ٔيٚ ٜريريا ِ ريريٕ

دلريريوٙ دٍريريّٕاى مجٗريرييت دللريريٕٝ د٥ّٜٗااٗريريٛ ل٨ٌٖريرياى ٔدٍريريّفيغْ تريريٕدِي ٔنصريريندمِيري  

ٌٚريريرياه لريريريري٘ ٔنٕريريريٍْٝ دللريريريٕٝ دلٕاٍٗريريريٛ وْريريريٍّ ٛ وريريرييت دلسريريرينٔدُ ٌ ريريرين ااتاِّريريريا   

مجٗريرييت ددتٍّريريآ دليَٟٗريريٗٛ دلْريريّسمٛ: ٌٚريرياه ملريرياص٘ لريريري٘ وَريريّىْٗ ٙريرياىم ٔوٖريري ٙ 

 ٍّٜٔٗا لًُ مٔى ٕا  ٍٗ ُٕ ِٕ: ٔدٌٍٍّد:ري وّٕدًُ إٖن

ٛ لري٘ ٍَٝ تٕدِْ اىا ٜٖن  -1 ٔلريّ  درتعريٕط   -ِسٌ ٔددتٍُٕ ٌٖٕىٚ وفا٠٘ري

 نواً حتيل دلسنٔ ٔيلّفالاِْ.

لريريري٘ اىريريا ٍريريٗ ُٕ صمريريٜ ّريري ن دٌلٚاٙريريآ وٍاغّريريٛ وريريَ فمريريذ دللريريٕدٓ       -2

وريريري٤فيٚ دلسإريريريىٛ ٔدلَريريريٗعيٚ صمّٗريريريا ٌريريرياللٕدٓ دلريريري  ِريريرييدٌط صمريريريٜ نايدلّريريريا   

  ٓ ٔ لريريريري٘  ٔفإريريريٛ دلَريريريٗعيٚ صمريريريٜ دلعريريرياىد ٌٍّٕ٘ريريرياري لريريريري٘  ريريرياه دلسإريريريىٛ 

 ٔدلَٗعيٚ صمٜ وندفن دلنٍٖٛ.

اىريريا ٍريريّ ُٕ ِمريريا يّريرياىٚ د٥ٌريريٌد٥ٓ وريريَ ددتريريٕ لمسريرينٔ دليٌريريٗ وَريريّقنوًا    -3

دلعريرياىدٓ دلٕدتسريريٛ حتريريْ ٍريريٗعيٚ ٜمٗفريريْ درتريرياَٟري ِٔريري٘ وَريريهلٛ وسّريريٕمٚ لريرينٝ  

ولاىٌريريآ ٍريرياٌلٛ ٜريريٕه )د٫ٌريرييدى    لريريري٘ دلسريرينٔ د٧ويٖ ريري٘ ٍٔريريٍ  ٍِٔألٍاِريريا    

د٥ٌلٚا  صمٜ دلٍاا  دلندفمٗٛ للعرييت درتعريٕط د٥وندمٖريٛ    ددتٕٙ(. ٜٖٗ 

لمٙٗٓ دلٕا  ٔصٌلْ صَ تٕدصرينٓري ٔيٌريٌده تريٕدٓ فإريٛ ِّسريأُ ورييت تريٕدٓ        
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دلٕٕريريٕه يىل ويداريريٌ دللٗريريامدٓ دلٕاٍٗريريٛ ٧صىريرياه   لريريري٘ درتٗاٌريريٛ وريريَ دلريريندفن  

 دلّٖفٗآ ٔد٥ّٜٙاً ٫صاتٛ دلسىن دلْسل دلٚام لّٝياّا.

4-  ُ ِٕتريريذ عتىريرين دللريريٕدٓ ٔد٧ٍريريمٝٛ ٔدلّىريريَٕٖ   يتاوريريٛ َ٘ريريي ٘ريريٕٙ وّٕدٕريرين مٔ

ٔدلسريريندٓ وَريريٍّنًد يىل صريرينً ِريريٕلي ٕريريٕدىٖك وٚريريامٚ لمعريرياٟيدٓ لريرينٝ ددتريريٗٓ   

 دلٕا  ثٍيت ٍِٕاّا صمٜ د٧ى . 

د٥لّفات د٥ٍيدِٗٙ٘ صٍنوا ِٖن دلٕدّ٘ٛ يىل ِما دذتالٛ دذتااٛري لريًُ    -5

د٧فرييٝ  دلسنٔ ٍٗسىن يىل ٍَٝ نغمٍٗريٛ تٕدِريْ وريَ مجٗرييت ددتٍّريآ دلٕإٌٖريٛ       

و٤تّريريًا وَريريّغ٦ً ِفٕتريريْ ددتريريٕٙ ِٔريريٕلي نٍريريعٕه ٘ريريٕٙ ٌلريرياه اريريٍ  دذتٙريريي          

-ٍيٖسًا ٌٔلمّا وَ ٍّ٘ريٛ يىل نفرييٝ    مي ٍْ ملن ٌٔلن دل ٕ  وَ دللٕدٓ

ٍّ٘ريريٛ دلٕدّ٘ريريٛ لريريري٘ ممريريا عتلريري  لريريْ دلّفريريٕ  دامريري٘ دلسريرينمٙ   -فريري٦ه ٍريرياصآ

دذتااريريريٛري نٙ دلسإريريريىٛري ٔمي ٍريريريْ وريريريَ َٜريريريي دلٕتريريريذ َٜريريريَ دصّلريريريامٓ       

 .ِٔلنٖيدِْ

ٜاه لْن دلَريٍٗاىٖٕ د٧صمريٜ   لري٘ ِما ِ٘ ِٕ٘ي درتعٛ د٫و ٖالٗٛ دلى ٍٛري ٔ

 ٍِال فٗاىدٓ نفي ٝ ٘اٌِٚ ل٦ٌّلاه دلّٗا ل:

ٜريريريئُ -دلّقيٖريريريَ د٧وريريري  دلسَريريري يٙ فمريريريذ فعريريريٕط دللريريريٕدٓ دلٕاٍٗريريريٛ        -1

ٛ -دلسٖاٌآ دلسإريىٛ ٌٔسريل داالعريآ ٌالٍَّريٗ  ورييت دللريٕٝ       لريري٘   -درتإري

 دلنلٗن صمٜ دلّٝالذ ٌٍّٗىا ف٦ه نٔتآ ٍاٌلٛ.د٫ىِاٌٗٛ دلسامٖٛ دل  تاً 

دلّقيَٖ دلَٗاٍ٘ د٥تّٖامٙ د٥مدىٙ دذت ٕو٘ د٧و ري ِٕٔ وا ثاىٍْ  -2

 ٌ ٔتيداٗٛ ٕا  ٌْ ن شتعط ٔوٍَ  ويت دلسنٔدُ ٔنٌِّْ٘.

 ِص  اخلغخ اٌز سَجُخ ِٓ اٌداخً

 درتعريريٛ دلّقيٍٖٗريريٛ لمسريرينٔدُ وريريَ دلريريندفن نٔ دلغريرئٌ وريريَ دلريريندفنري   ِسريرين زتريرييم   

فعٛ ٌعيٖٛري ٌن نْٙٝ وامٚ صىمٗٛ ٖسىن صمّٗا ددتّرياً درتٗرياٌ٘ دلريندفم٘ري ٔترين     

ٌٍٕمِريا ٔلٖريٕ اري ٔوريَ    لريري٘  ٜأه ٍِفٗو ٌسل د٧ٌ٘دٞ وٍّا وَ تٍن ٧ٌّا وّٖريمٛ  
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 دلٍندٖٛ. لري٘ دلًٕٗ د٧ٔه لمسنٔدُ ٔيُ ااٌْ ٍيًد 

نغَعُ ااُ لْ لّٗا ٔصرينًد ٔوٕتفريًا ٌٔ َريٛ ٌسرين نُ فولّريْ تريٕدٓ        24لري٘ ٔ

ٌّي ٔوٗنٙ ٔوًٕل دلري  ىدِريَ صمّٗريا ٖٔرييٍِط وٖري ِا مبٖري ٓ دلري         لري٘ نٔدُ دلس

 ٓ ٔوريريا ًدلريريْري ٔد٧إريي وريريَ هلريريا نُ فريرياُ ظٍريريْ ٌاٌٍّريريآ  -ِ ٍرينٓ ِريريٌدٟي ٌٔ َريريا

 ٜٔوى تٕٝ دلٕٕىٚ ٔدلْاىل دلٗى  دللأً دلعمًٕ.

 -ٍّ٘ريريآ ٌّريرييلريريري٘ يُ فعريريٛ د ٙريريًٕ دل ريريٍ  وريريَ دلريريندفن ويِريريُٕ ٌّلريرينً دلسريرينٔ 

 ٍٕساٞ ٌالودٓ.

ٔدلسريرينٔ ٖسريريأم د٩ُ دذتْريرين ٌاياِّريريا زتريرينمًدري للريرين نٙريريْٝ وٖريري ٖٛ ٌالٍَريريٍٛ   

لمسنٔدُ دلوٙ نغيدٓ ّ٘اً درتٗاٌٛ وَ دلندفن ٌااا٥ٔٓ ٔد٥ٍّىيدىري ٔتن ٜريأه  

تٍن دلًٕٗ دلٕصٕم ٌٔسنٓري ي٥ نٌْ فوه لسام ٍٖأى وَ ٘نٖرين لّه٘ٗرين دذتياريٛ يىل    

 دلّهٖٗن.وٍاٍٍٛ نفيٝ ِ ُٕ نلٚن لْ وَ ٜٖٗ د٥ٍّسندم ٔ

 ادلعسؽُخ االظزسارُغُخ ٌٍؼدواْ .. ِعزّسح  

ٌّرينت ِسعٗرين   -وَ دلى َ نُ ٖسرين دلسرينٔدُ وَرياىا صىمٗريآ ّري مٗٛ صنٖرينٚ       

 َ ٜٗريريٖ ظتريرييٙ صريرينمًد وريريَ دلسىمٗريريآ غريري  ددتريريامٚ ٥ٍريريّع٦ل ىمٔم         –ٖلعريريٛ دلريريٕا

دلٕدّ٘ٛ دلّٕتسٛ لٍّٚط صمّٗا فعّّا دلٗندٌٗريٛري ِٔريود ٖسري     لري٘ د٧لساه دلٕاٍٗٛ 

لريري٘  وا ٜنٗ ٍريّٗ يى لرييد ٓ صنٖرينٚ تٍرين دلْريئل ددتريام ٌالسىمٗريٛ دلٍّفٗوٖريٛ         نُ 

ٌرييغي دلّعرياِي ٌريالسٕمٚ يىل دلٖريذ دلريٕا  ٔيىٍرياه ٌسريل دلْرياىاا         -دلسإىٛ 

نغَعُ صَ فعّْ يىل وٕصن وفريي ورياًده    24يىل ددتٍّآ .. للن ِيد٘يت دلسنٔ :

٘  -ٔوريريا ًده وّريِٕيدً -تاٟىريًا   ٍريٕم دلٍلعريريٛ د٧وٍٗريريٛ  ٔااٌريريْ نٜريريندٗ د٥صّريندٞدٓ صمريريٜ 

ٞ –مٔدى دلٖريريريريٍاٜ٘ ّٔريريريرياىل ددتٌدٟريريريريي لريريريريري٘ دذت ٕوٗريريريريٛ   -ٔتّريريريرين ددتٍريريريريٕم د٧ٌيٖريريريريا

دٍريريريّفٌدًدٓ ِريريرينلْ لّٝىٗريريرين دلَريريريمعٛ دلٕاٍٗريريريٛ دلَريريري٤ٔلٗٛ ٔدذتٙريريريٛ ٔ٘يِريريريا يىل     

٘يدٟي دللّن لمٍٙريٕم ٔلريّ    لري٘ د٥ٍّّال ٥ٕعٍال ٙٝاٖا موا٣ِا َِّٕ  دلّٕىط 

ْري ٔتن لٕٓ نٌٖاى دهلل دلفيٕٛ نواوّي دلسياٛ دلٍّعيٚ وَ تٍن دلسنٔدُ ٔنٍِاص
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ٌّٝىرين دلّٚريريٝٗآ مٔ ُ ىم لسريرين وَّريرييل ٔدلّٖريرييت دذتريريوى ٔدذت ريريٗي ٔدلريرينىِٔ  

 وٮٍَلًا ٙىَ مجمٛ دلٍَٗاىِٖٕآ دلّٕتسٛ لَاى د٧ًوٛ دلّفٙ ٖٛ.

 ً٘ رساعؼذ ادلؤاِسح ؤَ اجتهذ دلعبزاد ثدٍَخ؟

يِّريريريا ٔشتععّريريريا ديّريريريْ دلريريري٤دويٚ لَريريرياىدٓ ٌنٖمريريريٛري وريريرييت ٌلريريرياٞ دلريريري٤دويٚ ٔل   

ً مي َ نُ ِ ريُٕ ليٕريٛ   62ٍٍّى 26دلوايٝ دللاموٛ لٕٕىٚ -د٧ٍاٍ٘ تاٟىًا 

    ٝ ناّريٌٕي  14٘نٖنٚ لمّْٝٗن ٌاٍي د٥ّٜفاه ٌّا اىريا مي ريَ نُ ِ ريُٕ هاريي

ٌٕلى ري نٔ نٙ وٍاٍٍٛ وٕن هارييٝ يصري٦ُ ٌٗرياُ ٌريٕلى       30نٔ هايٝ د٥ٍّل٦ه 

لمعالريريا د٧وريريٕده د٫واىدِٗريريٛ دلٕٜريرينٔٙ نٔ هاريرييٝ يفريرييدٛ دلريريٍئه نٔ ٍريرين وريريهىُ ...  

 وَّىيٚ لَّٗي ثٕٖن ٍِٔعٗي ان ًٖٕ وٍاٍٍٛ ٘نٖنٚ.

 اٌفزسح اٌعبثمخفـٍ ؤؼىبي عدَدح ٌٍّؤاِسح ػًٍ األز  وِظب٘س٘ب 

ف٦ه دلفيٚ دلَاٌلٛ ااٌريْ نّري اه دلري٤دويٚ ٔدرتٗاٌريٛ ٔدلٍفريا  ترين دِٚريْٝ        

ٍساٞ ٌّّٕ٘ٗريآ  صنٚ ٕ٘دٌَ نٌيًِا صىمٗٛ ِّيَٖ ِامٙ ٔتٗامٚ دلسنٔدُ وَ ٕري لري٘ 

دلَريريف  د٧ويٖ ريري٘ ٍِٔفٗريريو صريرينم وريريَ تٗريريامدٓ دلريري٤ثي دلسمٗريرياري يٙريريالٛ يىل ِسعٗريرين    

صرينٝ نلٕٖريٛ وريَ تريٕدٓ     -صنم وَ د٫و اٌٗريآ دلٕاٍٗريٛ إٜريندٓ دلرينلال ددتريٕٙ      

نإريي وريَ ٍّ٘ريٛ وٕرين صرينُ ِٔسريٌ ٌّٔريي...        لري٘ ري ٔلّ  دلٕغيدٓ نواً دلسنٔ -ددتٗٓ

  ٓ دلّْريريْٕٖ ٔد٫ى٘ريات ِٔريريٕل  دذتىاٖريريٛ   نٖٚريًا دلّريريهًٖي د٥تّٖريريامٙ ٔدلفَريام ٔملريري٦

لريريري٘ لمعريريإٌى درتريرياوُ ٔدلفاٍريرينَٖ ٔدلمٖريريٕ٘ ٔدجملريرييوا... ِٔريريوٓ ٍِٖريريَ امريريّا    

 وٕدّ٘ٛ دلسنٔدُ ٔد٦ّٜ٥ه.لري٘ ٍٗا  ختيَٖ دلنلال دلْسل ٔدلٖىٕم 

ِا ِريٕ دلسرياً دلٕالريٖ ٖلرييُ ل٦اّىرياهري ٥ٔ ِريٌده صىمٗريآ ٍريَٝ ددتٍريٕم وريَ           

دلٍّٕٗط ٔدلّقنٖي ل٪فيَٖري ٥ٔ ٌِده اريٕ    ددتٍّآ وَّىيٚ يىل ٘اٌَ صىمٗآ

وريريَ د٧لٕٖريريٛ دلسَريري يٖٛ فريرياىٛ وَريرييا دلسياريريٛ ٔنليغريريْ وٮسَريري يدِّا ٥ٔ ِريريٌده     

دلقرياًُ دلٕدتسريٛ حتريريْ ٍريٗعيِّا ولفمريٛ ٔثٍريرييت صمريٜ ولاِمٍٗريا د٧ٌعريرياهري لٗىريا ِريريوٓ        

 دللٕدٓ ٥ ٌِده ٍِّا درتٌٍٖٛ دلساوٛ لمنٔلٛ.
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٥ٔ –ٌلًا لٖريا  ٔن٥ٔمٓ نُ واىٍريٕد   للن ٍٍ  للٗامدٓ دلسَ يدٓ دلّاٌسريٛ ٍريا  

نصىريريرياه دلٚريريريغط صمريريريٜ ددتٍريريريٕم دلريريريوَٖ ٖريريريوٍُِٕ مبٍريريريامىِّي دلودِٗريريريٛ يىل      -ٌٖدلريريريُٕ

ددتٍّريريريريآ ٌٕدٍريريريريعٛ ٔتريريريريذ وساّريريريرياِّي ٔوَريريريريّٝلاِّي حتريريريريْ مصريريريريٕٝ دلفريريريرييدى وريريريريَ  

دلسَ يدٓ يىل ددتٍّآ!! ٥ٔ ٌسمي ٜلريًا نٖريَ هِريَ ٌٖريذ ومٗريُٕ وٍَّريَ لريًٕدىٚ        

 ٛ دلنلال دلٕا  دذتالٗٛ!وَ وسيا -ََٜ دل ْٕلآ–دلنلال 

يُ ِود دلّقوٖن دلٍعي ٔددتىاص٘ ْٖريىن نصريندمًد اريٍ ٚ وريَ ددتٍريٕم دللريندوٜ       

ٔفإٛ ٍٕ٘م دذتيِ دلَاٌلا ٔدللٕدٓ درتإريٛ ٔنلٕٖريٛ د٥ّٜٗرياا٘ دلسرياً ٔنلٕٖريٛ      

دذتىاٖريريٛ دليٟاٍريريٗٛري ِٔريريري٘ د٧لٕٖريريٛ دلريري  وريريرياًده ٍّٖريرياِٜ ٕريريا  نٌريريريْ وريريَ ّّٖٕ٘ريريريا        

 ٜاّّ٘ا لميدَِ ٔدلسْٗٛ. َٖٔٗعي صمٜ يىدمِّا وَّغ٦ً

 رؼصفـٍ ختسَت ادلؼسوخ اٌىعُٕخ 

ِسريريٌ وٌمٔ٘ريريًا ٔوسلريرينًدري وريريَ ٜٗريريٖ دلريريٌٛ ٌريريا دلّعريريرياِي        لريريري٘  اريرياُ دلّقيٖريريَ   

دلسياٛ ٍِٔعٗي د٥ٌَٝاٌآ دلفٙاٟٗٛ دل  دٌّّريْ لٖريا  دلسرينٔ    لري٘ ٌالْاىاٛ 

وريريَ وٕدتريرييت ِاوريريٛ ٜٔااىريريٛري يىل ٘اٌريريَ دللٗريرياً مبىاىٍريريآ صندٟٗريريٛ ٙريرين د٧ِريريال٘    

ِٕظٗفّريريا ل َريريَ دلسريريندٞ ٙريرين دلٕريريٕىٚ ٔتٕدِريرياري ٔتريرين ٜريرينٗ ئريريي ِريريوٓ دلىاىٍريريآ  ٔ

 دٍّّااآ مدفمٗٛ ٜا ِٖنٝ لولا دللاِمُٕ د٧ٌٖاى ٔد٧ِال٘.

 عؼٕبد احلٍُف ادلصَف

ً ي٥ ٜريا دٌَريٍْٝ دللريٕدٓ دلريّٝ ي     2015ٌٖٕٗريٕ  لري٘   ّٖٝل  دفيد  صنُ 

يٝ ٌالّفرياِي دلّرياً ورييت    ٌّا وَ ترٍن ٕا ري ٜٔلرياٟ  دلٗريًٕ ٤ِارين صمريٜ نُ هلريا ٘ري      

دلغري   –دلسنٔري ٔددتىٗيت ٖواي وَاى ِما دلسياٛ وَ ٜٖٗ د٥ٌَٝاُ دلفٙرياٟ٘  

دلنٍٖريريٛ ٔنايدلّريا لريريّيل درتعريٕط دلٕاٍٗريريٛ وفّٕٜريريٛ   لريري٘  وريَ دلٕتريرييت   -وري ى وٮعملريرياً 

نواً دلسنٔدُ ٔ  عتنٗ نُ ّٖي ي٦ٌ  دللاِما ٍِال ي٥ تٍرين د٥ٌَريٝاُ ٌَرياصآ    

لريري٘  و٥ت دلٚٝاٖا وريَ دلي٘رياه درُتمريٗ. ٔتسريْ دلمٙرياُ       وسنٔمٚ! وا امذ دلٕاَ

إ  ٜٖاى ّاون ٔغيتْ ٌالٖٝيدٞ ٔٔدّ٘ريْ وٖرياٟي وهٍريأٖٛ ٌَريٍَ درتنٖسريٛ      
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دلريٕاَ ٔدلَري٦ا ٌري٦ غعرياٞ ٥ٔ     لريري٘  دل  ٜااّريا دذتمٗريذ دلٌدٟريذ ِاىاريًا يفِٕريْ      

 يٍٍام.

ااٌْ دللٗامٚ ٌندليت دذتريي٘ صمريٜ دلعّريٕى مبعّريي دللريٕٚ ٔدلّٕٜرين ٔدلّىاٍريا        

دلينٙ دلساً دلٕا  ٜفاظًا صمٜ دلٕٜنٚ دلٕاٍٗٛ ٜٔٔرينٚ دلٖريفٕت دلندفمٗريٛ;     نواً

ظمْ ولفمٛ لمىمذ درتٗاٌ٘ ِسٗن ويد٘سٛ دلسمٕوآ ٔوٕدًٌّّريا صمريٜ وسرياٖ  دلٍٖريي     

ٔد٫ففريريا  ٔدرتَريرياىٚ ٔدل اٍريريَ دلّٝللريريٛري ٔدلَريري ٕٓ صمريريٜ درتٗاٌريريٛ ٔدلٚريريٗي       

    ٓ مدفمٗريٛ وريَ تٍرين دلسرينٔ      ٔد٥٩ًري ٔصاومْ دلَهلٛ ٌ ٌّٕريا ٍريٕٞ ِلرينٖي ٔدفيدتريا

لٖفٕت ٕا  مُٔ صمىْري ل َ   ّٖٕتذ د٧وي صٍن هلا ٌن دٍريّىينٓ نلسا ريا   

ٕٔٔريريمْ  ريريود دذتريرين دلريريوٙ صمٗريريْ دلٗريريًٕ ٜٗريريٖ ٖريريّي يّريريساه دلفّٗريرين ٌالٖريريذ دلريريٕا     

ٔملسْ يىل د أٖٛري ٌٔن٥ً وَ نُ ّٖي لٗريْ دٍريّسيد  دللريٕٝ دللّالٗريٛ ٔصّامِريا صمريٜ       

اريرياُ د٥ٍريريّسيد  ٔدلّسريريال٘ ٔدلّغعريرييِ ِٕٔ٘ٗريريْ   دلسريرينٔ ِٕٔ٘ٗريريْ دلفِٕريريآ ضتريريٕٓ;  

دلفِٕريريآ صمريريٜ دذتمفريرياٞ ٔد٧ّريريلاٞ ٔنٌٍريرياٞ دلٍمريرين.. ٔ  ٖلريريي دصٍّريرياىًد لمىريريئٞٚ ٔدلٍٮٍريرين     

ٔدلّْاوٛ ٔدلٖف  ٔدذتي٘ ٔدلَري٤ٔلٗٛ لرينٝ دلٕريٕىٚ ٌرين ارياُ دلس ريُ وريَ هلريا         

 ثاوًا.

 ٛ ّريا  دلٕاٍٗريٛ ٌسرين يغيدت   للن فٮعط لّ ُٕ ِوٓ درتٗاٌٛ ِ٘ ٌّاٖٛ دللٕٝ دلٕٕىٖري

وَريريرياٜآ و ْريريريٕلٛ ٖريريريّي ٜٖريرياىِا ٔتعريريرييت فعريريريٕط دوريريريندمدِّا ٌسريريرين  لريريريري٘ ٍِريريال  

ُ     -د٥ٌَٝاُ مُٔ ي٦ٌ  نٌٖرياى دهلل   وريَ دلري     –لٗلسريُٕ ٌريا ل ري٘ دلسرينٔ ٔدلسرينٔد

 ٔوَ دلٍٝي ٔددتٕ..

دلقاري ل ٗذ ث َ دلسنٔ وَ دفيد  ّريٍ ٛ د٧لغرياً   لري٘ ٔوٕن ِوٓ ٜنْٔ 

ٍٮيٌْ لمسنٔ ٌ ٦ ّا ٕٔاى وسمٕوًا وَ لسمّا.. يُ دلٍٝيٖٛ ٔدلنلاصآ دللٕٖٛ! للن 

 ااُ نصعي.فري٘ ِوٓ نوٕمٛ تمٗمٛ ٘نٖنًد ٔوا ف

 ِىاعهخ احلٍُف واظزجبق ِؤاِسارٗ اٌىربي

ٕ ٓ دللٗامٚ دلٕاٍٗٛ ا٦ًٖٕ صمٜ مماىٍآ )دلْيٖا( ّٜٜ دل٤دويٚ دلُ  ٝ 
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ا صٮليِا تٍن نُ ِيليت ىنٍّلري٘ دل  َِٕ٘ دٍٍّاتّا ٌا ًٕٙ د٥ٍيدِٗٙ٘ د٧و  

ٌّريي دلعرياىري ٜٗريٖ ِّريٕىل      -ِْٔيل لاحتٛ درتعٕط نواً دلسنٔدُ دللامً وَ وهىُ 

 ِ٘ وَ درتمذ د٥ٌلٚا  صمٜ تٕدٓ د٧وَ ٔددتٗٓ دلٕا .

نلريذ   12دّْٜن دلسرينٔ ٌايريآ ٌّريي ورييت دترييدُ دلٍاٍريٍٛ دلّقيٍٖٗريٛ ٌريهإي وريَ          

ا  صمريٜ  )ٕريا ( ل٦ٌلٚري  فريري٘  ويٌِتًا وٍّعيًد دلفيٕٛ دل  ِٗهِا لْ ظّ ٓ درتم

ٕفٕت دلٕاَ ٔدٍٍّاٜٛ صإىّْ دلٕٕىٖٛ. ل َ دلسنٔ ارياُ ٥ ٖريٌده حتريْ ِريهٔ      

دلّسىٗريريٛ د٥ٍريرييدِٗٙٗٛ دلريري  غٍّٗريريْ صريريَ دلٕدتريرييت دلريريندفم٘ لمٕريريٕىٚ ٔدللأوريريٛ دلٕاٍٗريريٛ    

دلّٝيىٖريريٛري لمريريي ظتريرين ٌفَريريْ ي٥ وعٕتريريًا ُنٜ ريريي درتٍريريا  صمٗريريْ ثاوريريًا ٌْٔريري ن      

 ٌفاِ.ّٖٖٕىٓ وٮعملًا   مي ٍّي ّٜٜ وَ نفو د٧

وريريريَ يو اٌٗريريريآ ٔتريريريٕٚ دلٕريريريٕىٚ ٔتريريرينىدِّا     فريريريري٘ للريريرين تمريريرين دلسريريرينٔ ٔظّريريري ٓ درتم   

ٔدٌّْريرياىِاري ِٔساوريرين وريرييت اٍّّٗريريا ٌٍٔمريريّا ٔيٌَريرياٌّّٗا ٔاّيِريريا صمريريٜ نٌّريريا ٍريريود٘ٛري     

دلّٕتٗريريْ هدِريريْ   ٍٍّٖريريريْ لريرينٝ َٜريريىّا ّٔريرينِّا ٜٔريريوىِا ٔدٌٍّاِّريريريا       لريريري٘  ل ٍريريْ  

 ٔيٜااّّا.

 ادلجبدزح اخلبعفخفـٍ اظزسارُغُخ اٌضىزح 

ّندت ِريرينو  دللريريٕٚ دليَٟٗريريٗٛ ن٥ًٔ اريرياُ ِريريٕ ِريرينت دلٕريريٕىٚ ٔلريريولا تريرييىٓ     دٍريريّ

وٍريريامىٚ دلسريرينٔ تٍريرين دٍريريّ ىاه حتْريرينٓ ٔتٍريرين دتريرييدُ وٕصريرين غريرينىٓري ٔتريرين ٜعىريريْ  

ٌّريريي وريريهىُ ٌّٙىريريآ وّٕدلٗريريٛ فاافريريٛ تٕٖريريٛ تٚريريْ صمريريٜ دّْٜريريامٓ ٌسريرينٚ  لريريري٘ تٕدِريريْ 

نى٘ريرياٞ دلٍعلريريٛ  لريريري٘ ٙريرييٌآ ٕريرياىٔفٗٛ وياٌٖريريٛ ملسريريْ مبريريَ ٌلريري٘ يىل دلّْريريّْ      

 ٍا ٌادتيدا ٔد ٌميٛ.وٕق

 اٌزالشَ اٌؼدواين اذلغىٍِ ثني اجلجهزني .. مل خيفٗ اٌؼدو

وٕصرين ٔدٜرين   لريري٘  درترياىٛ ٔدلريندفن صمريٜ نُ ِ ريُٕ ِٙىاِريْ      لري٘ ص٭ىرن٭ دلسنٔدُ 

وْريرييل ٖ ريريُٕ ٙريرييٌٛ ّريرياومٛ وياريريٌٚري ٔ  َٖريريّعيت يففريرياٞ دلريري٦ًًّ ٔدلٍَّريريٗ         

  ُ ٖ ريُٕ نإريي دَِرياصًا     ٔدلّٕٜٗن ٌا ددتٍّّاري ٌن ِمن ٔليا لْ ّٔريٙسْ صمريٜ ن
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 ٛ ٔارياُ ِٖرييٖ  دلَريف      .. ٔمجاِ ًٖا ّٔسًٍٕٖا ٔوٮْيصًا ٔل  نصمٜ دلساٖ  دلنٔلٗري

د٧ويٖ ٘ ٌالٕٕٕه يىل ِفاِىآ ويت دلري٤ثي ّٖٝرينٗ صىريا ِريٕ نترين وريَ دذتلٗلريٛ        

ٌ ٕ ري ل َ دلغريي  دذتلٗلري٘ وريَ ِٖرييٖ  دلَريف  ٔنإريي وريَ يىٌريال ددتٍّريٛ          

فريريري٘ ِٔريريوٓ دٍريريّقنوّا دلريريٍسل لٍٗ  –ا  دلندفمٗريريٛ اريرياُ ٜلريريًا اْريريفًا لٕٙريرييت ٕريري    

يه ِسىرين دلقرياٌيدٓ    -دىٍِاط ٕا  وَ ف٦ه: يُ ااُ صى٦ًٗ لمىاهد ٖ ْريفٌْٕ! 

دلٍّفٗريو ٌٔريا   لريري٘  وٕدٙيت وسٍٗٛ يىل اْذ صىٗمّا دلري  ِسّلرين ٦ِصٍريْ    لري٘ مٔوًا 

 د٧ايدتري لّلًٕ ٌ ْفْ لّلعيت دلعي  صمْٗ ويت غ ِا وَ د٧ايدت.

 ُخ لد خٕك ِؤاِسح ادلؤخسح ودفؼهب ٌٍزساعغ.رؼغًُ ٘غىَ اجلجهخ اٌؽسل

دلَرياٜٛري  لريري٘  نمٝ ِ َ  د ًٕٙ دلْيت٘ دلٍّعي يىل تمَ ِٕدًُ دللٕٝ دلساً 

للن نٜٙٝ ددتٗٓ دلْسل ٘اًٌِد لمىٕدّ٘ريٛ مدفرين دلياريٌ دلسرياً لمىري٤دويٚ صري        

تريريٕدٓ د٧وريريَ دلياٌٖريريٛ درتإريريٛ ٔدلمٙريرياُ دلْريريسٍٗٛ دلريري  ٍِريريْ وريريَ داالعريريآ          

َ د٧ىٖات دللٍمٗٛ دلْسٍٗٛ ٌسن يص٦ُ ٕريا  ٔويٌِتّريْ دلّعرييلا صريَ     دجملأىٚ ٔو

ٌيٌريريريازتّي: وٍريريريامىدِّي د٥ٍَّريريري٦وٗٛ ٔوريريرينٝ يريريريأٌّي وريريرييت دلسريريرينٔدُ ٔوٍأىدِريريريْري    

 ٔااٌْ درتعٕدٓ دلٚامٚ  ود دلّْٕ٘ نِىّا:

مٔىِريريا فريري٦ه -صلريرين ددتىسٗريريٛ دلٕاٍٗريريٛ دلْريريسٍٗٛ لسلريري٦ٞ ٜٔ ىريرياٞ دلريريٗىَ    -1

 24تيدٌريريريٛ نٍريريريٍٕل وريريريَ وٕصريريرين دلريريري٤دويٚ     ااٌريريريْ د٧فريريري ٚ تٍريريرين    -ّريريريّيَٖ

 د٫مدىٚ ٔدلٕدّ٘ٛ.لري٘ نغَعُري لا  ا وَ مٔى ِاً ٜٔاٍي ٔوفٖم٘ 

مت حتْريريٗن دللريريٕٝ دلْريريسٍٗٛ دىل دلسإريريىٛ ٌٔاللنوريريٛ تٍاٟريرين اريريٕ  ٕريريٍساٞ         -2

 د٧ٌٗٛ دلٍعمٛ ٌيوّّا.

يلْريرياه ستريريا٥ٔٓ دلعريري دُ دلسريرينٔدٌ٘ ِريرينو  ٌلريرياط د٧وريريَ ٔدذتريريٌدً ٜريريٕه         -3

 دلسإىٛ.

اٟن دلٕٕىٖٛ صمٜ وندفن دلسإىٛ وَ مجٗيت ددتّآري ٔوٍسريْ  ٍٗعيٓ دللٍ -4

ٍٗا  دلّْٝٗن دل ٍ  دلقعطري ٜٖٗ ااُ و٥ت وَ لري٘ وَ دتّٝاوّا 
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دليٌِتٛ تن دٌٚىٕد يىل ىاَ دلّْٝٗن دُلمّريٍُ ٔىلسريٕد ّريساىدِْ ٔترييىٔد     

ِفٙريري  دلٕٙريرييت وريريَ دلريريندفنري لٗىريريا ٙريريٍعْ د٧ّ٘ريريٌٚ د٧وٍٗريريٛ دلسَريري يٖٛ     

ٔدلريريّ ف ٖا ٔدرت٦ٖريريا دلّقيٍٖٗريريٛ دلريري  ااٌريريْ     دلسنٖريرين وريريَ دلريريّفٙ ٖا  

دلريندفن نٔ ترينوْ وريَ ارين داالعريآ يىل دلسإريىٛري اىريا        لري٘ وَّيٚ 

ٙريريٍعْ ّريريفيدٓ ٔفعريريط دلّ ريريالٗذ دلَريريّّنلٛ لمسإريريىٛ ٔث ٍريريْ وريريَ  

 ِسعٗن دلّفٙيدٓ ٔد٧لغاً.

ْ   –دٍٍّا  دلسنٔ وَ ٔتْ وٮٍ ي  -5  -ٜا   ِفن دلّْريأىدٓ ٔدلريّسل٦ٓ وسري

ٛ ٘ي٠ٖريريريٛ ٜٔااريريريٛ ٔتٕٖريريريٛ ٔإٗفريريريٛ نفي٘ريريريْ دلقٍريريريٕٞ     رعريريريٕدٓ يص٦وٗريريري 

ٔدلَريريّٕى دلريريوٙ اريرياُ شتفٗريريًا صمريريٜ وٚريريلري ِٔسيٖريريٛ دلْريريئل دتىريرياِ          

دلْريريسَ دلريريٗى  ٔيظّريرياى وريرينٝ تٍٝريريْ ٔفٗاٌّريريْري ممريريا ل ريريا اريريٕ  وريريَ          

دللاصنٚ دلغيى ٌّا ٔددتاِمريٛ لاِٗريٛ دلْريئلري ٔدلريٕاٍٗا دلٍإرييَٖ دلغري        

   ٛ دلٕٕىٖريريٛ لريرينٝ دلْريرياىل دلريريٗى      صريرياىلا ٌريريالقعطري ٔىلريرييت دذتريريُ ٔدلٗلعريري

 ِٔٗهِي ل ن ااى٢.

يصعاٞ دلْاىل دلٗى  ٌٍّٕصاِْ ٜري  دلّليٖريي ٔملريٛ دلرييم ٔدلٕدّ٘ريٛ صمريٜ نٙ        -6

فٗاٌريريٛ ٔوٖريرياىّْٜ ٌ ريرين دذتلريرياٟ ري د٧وريريي دلريريوٙ   ٖريري٤ٔي صمريريٜ ثاٍريريا        

ددتٍّآ نٔ تِّٕا دللّالٗٛ ٌّاًٟٗا ٌن صمٜ دلس ريُ وريَ هلرياري ِٔريود نٖٚريًا      

دٕي ٌا تٗامٚ دلٕٕىٚ ٔدلْاىل اىريا صريًٌ دلٕلريٛ    نصام ٕٔن وا ِلعيت وَ نٔ

 وسْ ٔوٍّّا.

ٔتفريريْ دللٍاٟريرين ٌ ريرين وَريري٤ٔلٗٛ ل٨وريريي ٔنفريريوٓ مٔىِريريا ثَريريي ٌ ٌّٕريريا          -7

دلٚٝ٘ د٧ٔه ٔدلي٘يت د٧ٔه لمٍمن ٌٍّْٔٗ دلٚاوٛ ٔدلٚاوٍٛ ٕٔريىاً نواٌريْ   

ٍٔريري٦وّْري وريريا تعريرييت دلعيٖريري  نوريرياً ستريريا٥ٔٓ ِٖريريٕٖي د٧ٜريريندٗ ٌ ٌّٕريريا       

ا ٍٗاٍٗا ٔلَْٗ نصىرياه ٔمماىٍريآ فٗاٌٗريٛ    ف٦لآ ٍٗاٍٗٛ ٌا ايل

 غامىٚ دٍّّنلْ ٕىٕم دلٍمن ٔثاٍ ْ ٔتِْٕ ٜٔٔنِْ.
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ٜريريٌُ دهلل دلَريريٗن َٜريريَ  لريريري٘ دلٍريريامىٚ دللٗىريريٛ وريريَ تٗريريامٚ دللأوريريٛ دلمٍٍاٌٗريريٛ   -8

دلّنفن ٔدلّٝنٗ ورييت ٕريا  لمسرينٔه صريَ ٌيٌرياوٚ دلفسالٗريٛ       لري٘ ٌٖي دهللري 

ِٮٍا ٔ٘ن ٕا  ٌفَْ  نواً مجٗيت د٧ارييدت وٮريندًٌا   دلّفٙ ٙ ٔدلهٍأٙري ٔ

 ٔدٌلمٍْ صمْٗ نٜاٌٗمْ.

 خعبزح زلممخ .. اٌضىزح رزصبحل ِغ ذااب

نمىل درتٖريريي نُ دلسياريريٛ ٍريريّ ُٕ فاٍريرييٚ ّٜىريريًا ٌسريرين فَريرياىٚ دلسريرينٔ صمريريٜ       

نٌريريٕدُ ٌّريريي وريريهىُ ٌايريريآ دلسإريريىٛري ٌٔسريرين نُ ٌريريامى ددتريريٗٓ دلٕريريٕىٙ يىل دلٍريرئٌه         

سرين نُ ثريْ ِسيٖريٛ دلْريئل ٔنّٔ٘ريْ      لمىٗندُ ٔىليت ددتاٌِٖٛ يىل نصمٜ ونٖاِّاري ٌٔ

 ٌال اون نواً دلينٙ دلساً دام٘ ٔد٫تمٗى٘ ٔدلٕا .

وريريا  ٖنىاريريْ درتٖريرييري نُ وريريا ٜريرينٗ نصريريام لمٕريريٕىٚ ًمخّريريا د٥ّ٘ىريرياص٘ دلٕريريٕىٙ    

ٕ٭سّ٭ن٭ صمريٜ ٍريمي نٔلٕٖاِّريا تٚرياٖا ٜٕٖٗريٛ َٜٔاٍريٛ        ٔنصام ليً ِٔعّ  ٕفٕلّاري ٔ

مّاري الٚاٖا د٫ٕري٦ا د٫مدىٙ  ااُ دلسنٔدُ ٔوا فملْ وَ ظئت ٔاٍٗٛ تن ن٘

دلْاون ٔدللٚرياٟ٘ ٔدليترياٌ٘ري ٔٙريئىٚ يصريامٚ ٌٍرياٞ دلٍٍٗريٛ د٥تّٖريامٖٛ لمريٕاَ مبريا          

عتلريري  د٥تّٖريريام دلريريٕا  ٔد٥ٍريريّل٦ه دلَٗاٍريري٘ فإريريٛ و الٝريريٛ د٥ّٜ ريرياىدٓ  

ٔياى د٧ًوآ ٔدل ى دمٔى ٔدلعفٗمٗا ٔدلَٕ  دلَٕمدٞ ... ٔوريَ ٜٗريٖ نىدم تّرين    

ٔٙاصذ وريَ ملاٍريّا ٔٔصّٗريا ٔتِّٕريا ٕٔرينتّا َٜٔريىّاري       دلٕٕىٚ ٔفٍلّا فنوّا 

ٔاْريريذ  ريريا دلٍٍريريٜ د٧صىريري  دلريري  ااٌريريْ ِّّريرينم دلٕريريٕىٚري ٔصمىريريْ ٜلريريًا وريريَ ِريريي          

نٕريريريرينتاٞ دلٕريريريريٕىٚ ٔوريريريريَ ِريريريريي نصريريريريند٣ِاري لّٙريريريريوىٓ نإريريريريي ٍِٕٔريريريريسْ تاصريريريرينِّا     

ٔمجاِ ِاري ٍِٔمٕى وٍّّٙا ٔنمٔدِّا ٔوَرياىِا ٔتٚرياٖاِا ٌْري ن نإريي صمىٗريٛ      

 ٔنإي صٮىلًا.

لريري٘  دلسنٔدُ د٫و ٖال٘ صمريٜ دلريٕاَ ااٌريْ دلٕريٕىٚ ِٮٖٝريي ِرينىظتًا       ف٦ه ليٚ 

تٚاٖا د٫ااى دلٕا  دلساً ٌسٗنًد صَ ِٕ٘يِا د٥ّ٘ىاص٘ دلّٝيىٙري اىَرياىَٖ  

لريريري٘ ٥ ٍٖفٖريريىاُري ٜٔريريا ٌريرينن ٜريرينٔٗ هلريريا ظّريريي ٔاريريهُ لمٕريريٕىٚ ّٔ٘ريرياُ ِٖريرياىصا    
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مريّا  نإي وَ ستعٛري ٔدلَهلٛ ِري٘ نُ دلٕريٕىٚ ااٌريْ ِٕد٘ريْ ستريا٥ٔٓ فٍلّريا ٔتّ      

 وَ مدفمّاري ٔصٌ ا صَ يااىدِّا ٔنىّٙا دل  ختملْ لّٗا ٔصمّٗا ٔمبٍعلّا.

يُ دلٕٕىٚ دذتلٛ دلٕدصٗٛ دل  ِلٕمِا امٗسٛ ٕٔىٖٛ ٔاٍٗٛ و٤وٍٛ ٕريامتٛ ّريٙاصٛ   

 ٌَٔٗعٛ; مٔوًا وا ٍّٙن ايٖلّا ٍّٔسيت نٕنتاِٞا ٜٔمفاِٞا ٔنصندِٞا ..

ارين  لري٘ ً ٔدلٍٚاه ٔدل٦َاري دلٕاَ ٔدلنلري٘ صاّْ دلٕٕىٚ ٖا ىلاتٍا ٔيفٍِٕا 

 ويِ ٍٔاٜٛ ٔفٍن  ٔفمذ ان وْات.
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 ال بل  الٌق٘ت عجد

 

 2015الشا  هحود ثي سلوبى هتوسكًب ثحاسة الا٘وي التاٖ ٗقَدّاب هٌار ًْبٗأ هابزج        
عقت حلحٔ أشْس هي تاَلٖ ٍالادُ عاسل الوولكأي ٍهخلات ثبلٌساجٔ إل٘اِ فسصأ ًابدزٓ          

فااٖ  بًي ٍال تصا  الزاصء اّٛان   تعصٗص ًيَذُ ٍسغَخ ًزوِ هحل٘بً ٍدٍل٘فاٖ خدهتِ كخ٘ساً 
 استسات٘ز٘تِ ٍهستقجلِ الوٌظَز حتى ثعد أى ثبت ٍل٘بً للعْدي

حتيااِْ د٧ف ٚ دل  َِ  ٔل  وَاى وٍّاتل ويت دلنٌمٕواٍٗٛ دلغيٌٗٛ دل   

دلٗىَ ِفٖ  صريَ ِٕ٘ريْ صمري     لري٘ ِ ٕذ حتياّا ٌايآ لي  دذتن دلَٗاٍ٘ 

وْريٕدى دلٕٕريٕه يىل ٍرينٚ    لريري٘  ِعٕىدِّريا   لري ٌَ ٍمىاُ ٥ٍّىيدى دذترييُ ٔدٍريّٕىاى  

ٞا    دلسريريئري ٔدلسىريريرين صمريريريٜ ِ ٗٗريريريذ ِفاص٦ِّريريا ّريريرينٖنٚ دلّريريريهٔ  ٔدٍريريريّقندوّا ٍريريريٕد

لمىٍريريأىٚ ِٔغريريٗ  دذتَريرياٌآري نٔ لملٗريرياً ًٌصتريرياً ِيٍِٗريريآ ِريرينليت ٌّغريريٗ دٓ ٙريريقىٛ       

اا٫مفريريا٥ٓ ددتنٖريرينٚ صمريريٜ تالريريَ دلىم ريريٛ دلّريرينَٖري دلريري  ٖلريريًٕ ٌّريريا ٔلريري٘ دلسّريرين   

دلّْٕ٘ دلوٙ ٖيدص٘ دليغٍٛ دلنٔلٗٛ تٍرين نُ ٖريّي ِّٕظتريْ وم ريًا     دٍّ ىا٥ً لمنٔى ٔ

ّري ن ٔوَريّٕٝ دلّرينفن دلسَري يٙ     لريري٘  لم٦ٍمري ٔوٕمىريا نُ د٥ٌنلاصريٛ دلْرينٖنٚ    

ٜئُ دلٍعلريٛ ًدمٓ وريَ دلقريااي داٗعريٛ ٌالىم ريٛري لريًُ ِسّرين ٌريَ ٍريمىاُ          لري٘ 

ٛ   ”ٌريريري ٖسريرين مبٕاٌريريٛ ٜريرييُ وفّٕٜريريٛ وريرييت     ”ممم ريريٛ وسّنلريريٛ ٔمٔلريريٛ وَّريرياستٛ ٔوٍفّٝريري
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دجملّىرييت دلَريسٕمٙ داريالغري    لريري٘  دلَمعٛ دلنٍٖٗٛ دل  ٖلٕمِا ى٘اه مٖريَ ٌالريؤُ   

صمريريٜ دلّٗريرياى  "د٥ٌلريري٦ُ د٧ٌريريٗل"ٕٔريريذ ِٕ٘ريريْ ٔلريري٘ دلسّريرين ٌريريري  لريريري٘ ٖٔريريوَِ دلريريٍسل 

دذت ريريي دلَريريسٕمٙ ٌعيٖلريريٛ نٔ ٌريريهفيٝري ِٔريريٕ دٌلريري٦ُ  لريريري٘ دليدمٖ ريريال٘ دلْريرييٖا 

دلاٙري٘ ٍٜٗىريا مت   ٌٖٕٗريٕ ٌٜٖرييدُ   لريري٘  ٖٕدًٙ دٌلري٦ُ ٍريمىاُ صمريٜ نٍرييٚ وه ٍريسٕم      

د٫ااٜٛ ٌاٌَ نفْٗ د٧و  ستىن ٌَ ٌرياٖذ لٖريا  صتمريْري ٌٔلرين دذت ريي يىل لرييل       

دلساٟمريٛ دلال ريٛري وريا    لريري٘  ددتٗرين دلٕالريٖ ٔلريُٗ    لريري٘  ٔدٜن وَ نٌٍاٞ دلما دل٤ٍريُ  

ٖسن د٥ٌل٦ُ د٧ف  ِعٕىًد يٙالًٗا صمٜ وَّٕٝ وَ درتعٕىٚ ٔدلّّنٖرين لمىٍعٕوريٛ   

 .ىم ٛدل  ِلًٕ صمٜ نٍاٍّا دل

 إلبِخ حتبٌفبد ٌٍهُّٕخ ػًٍ ادلٕغمخ

دٍّغن د٧و  دلوٙ نّٔا صمٜ نُ ٍٖٖ  دلما دلٕرياوَ لىم ريٛ وه ٍريسٕم ٜرييُ     

وٕدٕريريمٛ ِغريريٗ  دلمىريري  دلسريرياً لمىم ريريٛري ٔيفريرييدٛ ٍٗاٍريريّّا     لريريري٘ دلريريٗىَ ل٦ٍريريّىيدى  

دلّلمٗنٖٛ د٩وٍٛ يىل مدٟيٚ دلقااي ٔفٕ  دجملاًلآ دلغ  ستٌَٕٛري صري٦ٔٚ صمريٜ   

ه فٗرياىدٓ دلىم ريٛ ٔيِريندى شتٌٌّٔريا د٥ٍرييدِٗٙ٘ وريَ دلريٍفط ٔدلٖريٍنٔ          دٍٍّفا

دلَٗامٙ ٔدلٍلنٙري ٔيٌفاتّا ٫تاوٛ حتالفآ ٔد٦ّٟلريآ وّسرينمٚ د٧ارييدت ِّسرينٝ     

دلريرينٔه د٫ٍريري٦وٗٛ ِّٔٙريريأً دلٍعلريريٛ ددتغيدلٗريريريٛري ٔدلريري  نفريريوٓ ِمريريا دلّٝالفريريريآ        

 ياري٦  نٔه حتريالذ   ٜيُ دلٗىَري ٜريا مت لري٘ ِياٌ ٌهٌسامِا د٫تمٗىٗٛ ٔدلنٔلٗٛ 

ري ٔىغريريي ِيد٘ريرييت ِمريريا   2015وريرياىِ وهدى لريريري٘ ِلريريٕمٓ دلىم ريريٛ ٙريرين ّريريسَ دلسئٌريريٛ    

دّ٘ىريال دليٖريا    لري٘ دلّٝالفآ ِٔسيّٙا لمّف ا ٔستألٛ دلّغعٗٛ صمٜ وهًتّا 

د٧ف  د٧ٜن دلاٙ٘ دلوٙ ٙي ى٣ٍاٞ ٠ِٗآ د٧ىارياُ دلساوريٛ ًٔٔىدٞ فاى٘ٗريٛ لريري     

ِنت وٚىٌْٕ وّامجٛ يٖرييدُ ٔدِّاوّريا ٌسيتمريٛ    مٔلٛ ٌاصٍّاىٓ د٧ٔه وَ ٌٕصْري  13

دلريريٗىَري ٔيٖٖريرياه ىٍريريالٛ ٌريريهُ دلىم ريريٛ ٥ًده ًٌو اٌّريريا نُ   لريريري٘ دلَريرياى دلَٗاٍريري٘ 

حتْريرين وريريا ِيٖريرين ٌا٥صّىريريام صمريريٜ ٌفٕهِريرياري ٔىغريريي فريريٕدٞ ِريريوٓ دلّٝالفريريآ ي٥ نٌّريريا       

نٍّىْ ٌّسٌٌٖ ٜٕٚى ٔل٘ دلسّن مدفمًٗا ٔفاىً٘ٗاري ٜٔل  ٌّا ٌريَ ٍريمىاُ دلس٦تريٛ    
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ٛ دل  ِيٌعْ مبٖ  ٔوَريّلٍن دلىم ريٛري ٌسٗرينًد صريَ دلريى٥ٓ درتعرييٚ دلري         دلٍّاٟٗ

ثٕمريريّا وريريىٔي دذتريريئُ صمريريٜ دلىم ريريٛري ٔوفيِريريا د٥ٟريري٦ّت دلٍريرياِل للعريريي ٔدلريريوٙ    

٘ندى وٍعٕوٛ زتمُ دلّسريأُ درتمٗٙري٘ ٖٖريسَ ِيوٗىريْ     لري٘ ٍََِ ٌّٖنل اٍ  

    َ ٗاٍريٗٛ ٔد٧وٍٗريٛ   ٌَّٕلٛري يٙالٛ يىل شتمفآ دلٍّرياٟٚ دلَريمٍٗٛ لسٕدورين دلٖرييدل دل

دلٍايٛ صَ دليال فمذ دلٍفٕه ٔد ٗىٍٛ صمٜ دلٍعلريٛ ٔيٍ٘رياى مٔه ددتريٕدى صمريٜ     

 .دلّىاّ٘ ويت ى٣ٖٛ دلَسٕمٖٛ ِٖٕٔىِا لمىَّلٍن

 حتىي احلىصُني إىل ؽصة اهلل آخس

ٍِريريال يمىدل وريريَ تٍريرين ٔلريري٘ دلسّريرين دلَريريسٕمٙ ٌريريهُ وسياّريريْ دذتالٗريريٛ ِريري٘ وريرييت         

يداٛ وريريرييت ٘ريريرينٓ دل٤ٍريريريُ دليدٜريريرين    دلَريريريمعٛ دلنٍٖٗريريريٛ دل٤ٍَريريريٛ لمىىم ريريريٛ ٌالْريريري    

صٍريريندلسٌٌٖ وه ٍريريسٕمري ٔدلريري  ّٖسريرياى  وٍّٙٗريريٛ ممٕمّٗريريا وريريَ ى٘ريرياه دلريرينَٖ ٔدلّٗريرياى    

ٔدّ٘ريٛ دلىم ريٛ   لريري٘  دليدمٖ ال٘ ويت دلّْٕ٘ دذتال٘ د امت ٫ٜندٗ ِغريٗ  ٥لريْ   

ٔد٥ٌّلاه ٌّا يىل دلٍَريقٛ دلَريسٕمٖٛ ددتنٖرينٚ وريَ د٫ٍري٦ً دلسّرينه ٔد٥ٌفّرياا صمريٜ         

ٛ ورييت ٔلالريآ غيٌٗريٛري ٔدٍريّٝندٗ ٠ِٗريٛ لميلٗريْ وّىّّريا يٜريندٗ         دلَٗاٜٛ دلٍنزتري 

افريرييٚ وريريَ دلٖريريقَ ٔددتريريٕ دلغٍريرياٟ٘ ٔدلفريري  مدفريرين دلَريريسٕمٖٛري وريريا ٖسريرينٓ دلسريرياىلُٕ     

ٌالياٍٗريريٛ دلَريريٗ ٕلٕ٘ٗٛ لمىّٙىريرييت ٔدلٍعريرياً دلَريريسٕمٙ مبٕاٌريريٛ ٜريرييُ وسمٍريريٛ ٙريرين   

ّ     لري٘ دلّٗاى دلوٙ عتّفغ ٌيغٍٛ ٘استٛ  ا ولأوريٛ د٥ٌفّرياا دلفريا١٘ دلريوٙ ٍريٗقي٘

 .صَ ستنمدٓ دلٍّٚ د٧ٍاِ دلوٙ ِلًٕ صمْٗ ٦ٌم دذتيوا

فريٕ  ٕريندً وٍاّريي ورييت ى٘رياه      لري٘ ِاىغتًٗا: ٥ نٜن وَ ومٕل دلَسٕمٖٛ يين 

دلنَٖ ممَ مياىِ ٍمعّْ دلنٍٖٗٛ ٌٍٍَٛ وٕدًٖٛ لمٝ ي دلَريسٕمٙري ٥ٔ ِريٌده نٔه   

ي وه وّْن ٜ لري٘ ٜاٙيٚ  1979دلساً لري٘ ييٌٛ ل٦ٌفّاا دلّنىظت٘ دلَسٕمٙ 

ٍريريريسٕمري ٔدلريريريوٙ ِملريريريٜ لّٗريريريا دذت ريريرياً دلَريريريسٕمُٖٕ ٙريريرييٌٛ تٕٖريريريٛري ٜٗريريريٖ لريريريي       

ٖٕوًاري ٜٗريٖ ٌفريو    15و ٛ دل يوٛ لنٚ لري٘ وّعيلُٕ ٜٖاىًد صمٜ نتنِ وٕتيت 

هلريا دلٕتريْري ٔىنٔد   لريري٘  د ًٕٙ وَ تٍن وَريمٝا وساىٙريا ل٦ٌفّرياا د٥ّ٘ىرياص٘     
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وريريريَ نُ وريريريا عتريريرينٗ غريريري  يٍريريري٦و٘ري ٧ٔ٘ريريرين دٍيٙريريرياٞ ّريريرييعتٛ ستالعريريريٛ اريريريٍ ٚ  

دلٕداٍا مت يغ٦  مٔى دلٍَٗىاري ٔوٍيت دلٍَاٞ وَ دلعّٕى صمٜ ّاّآ دلّمفٌٖريُٕ  

ٔمت وٍّٝريريا  ”٠ِٗريريٛ د٧وريي ٌريريالسئت >دذت ريٕو٘ري اىريريا ّريريٙسْ دلْريياٛ دلنٍٖٗريريٛ   

نم  درتٖٕٕريٗآري ِٔري٘ ٥   لريري٘  ٦ٕٜٗآ نصمٜ وَ تنىدِّاري ِّريٗ   ريا دلّرينفن    

لمريٗٗ ٌفٕهِريا ي٥ نٌريْ ٥ًده    ٌِده تاٟىٛ ّٜٜ دلمٝعٛ ٌودٓ دللٗىريٛري ّٜريٜ ٔيُ مت ِ  

 . يااى ستنٔم لمغاٖٛلري٘ 

ئرياىٚ ٔغرييدٓ ٘نٖرينٚ    لري٘ ٔوَ ٍِا ّٖٙمٜ دلنٔى ددتنٖن دلوٙ ٖسّىنٓ ٌَ ٍمىاُ 

٘ندى ٜيُ دلٗىَري ٔدفّٗرياىٓ ِريود دلّٕتٗريْ دلريوٙ لريْ ص٦تريٛ ٌرياذتيُ دلريندٟيٚ         لري٘ 

ٍِريريال وٍريريو ضتريريٕ ٦ٔٔريريٛ نصريريٕدً ِٔريريٕ عتريريأه ِٖريريٕٖي وْريريّن ولمريري  ٖس ريريُ ٜلٗلٗريريٛ   

ً >د٥ٌّريريٌدً دلريريوٙ فمفّريريْ    ٜٙريريي ري ٔاهٌٍريريا ٌٖريرينم ٌندٖريريٛ ٘نٖريرينٚ    ”صإريريفٛ دذتريريٌ

يىل  "دذتريرئٕٗا"ذتياريريٛ نإريريي تريريٕٚ ٌٔفريريٕهًدري وريريا ٖسريري  نُ ِمٕعتريريْ د٧فريري  ٌّٝريريٕه    

ياريريريرياى دٍريريريريّغ٦ه ٜريريريرييُ دلريريريريٗىَ لريريريريري٘ ٜريريريريٌُ دهلل وفريريريريي ٍ٘ريريريريُٕ دلىم ريريريريٛري ٖريريريريهِ٘ 

دلريريريوٙ ّّٖريريرينم  ”دلريريريٕدِي> "درتعريريريي دلْريريريٗس٘"ِسىٗريريري  ِٔهٕريريريٗن لريريريري٘ ٔدٍريريري٦ّّاّا 

لريري٘  ٜرياه ثرينمٓري َٖرياصنٓ    لريري٘  م ٛ ٔتن ٖٚي ٦ٌَوٛ ٌّّٙا دلَري  دلَريمٗي   دلى

ىٍي ِود دلّْن ولٛ دلنصاٖٛ دلٚقىٛ دل  ِغوٙ ِاُ٘ درتٕت وَ ِود درتعريي  

دذتلٗلريٛ َٖريّقنوّا ٫مخريام ٕريٕٓ     لريري٘  ٌٍٗىريا   .دللريامً ري َٜريَ ِٖريٕى ٔلري٘ دلسّرين      

ٖمريريريٛ صريريريَ ى٘ريرياه دلريريرينَٖ ٔدلسمىريرياٞري ٌريريرين ٔٙريريريىاُ دٍريريّسندمِي ٥ٍّٖريريريندى لّريريأٝ ٌن    

 .لّأدِي دلٍالوٚري ٔدل  صامٚ وا ّٖي ِنصٗىّا ٌٍٖٕ٘ وَ دلليوُ ٔدلٍَٛ

يىل ٌُٜ دهلل وفي ٌسن دٍريّّندت   "دذتٕٔٗا"ٌسٍاىٚ نفيٝ: ٍِنٔ دلٍالغٛ ٌّٕٝه 

ٔتّاه ّيِ مدً ٦ٔٔٛ نصٕدً ٖسّ ٓ طتٍٛ دلرييدتٍا هىٖسريٛ افٗمريٛ ٌّىيٖريي ترييدىدٓ      

اىٙٛ ٘نٖنٚ وَ تٍن دل٤ٍَريٛ دلنٍٖٗريٛ دلري     ٔل٘ دلسّن د٥ٌفّاٜٗٛ مُٔ نُ ِملٜ وس

 .نصمٍْ ِهٖٗنِا لغالٍٗٛ د٫٘يدٞدٓ دذت ٕوٗٛ هدٓ درتٖٕ٘
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 كيف ثنظر إليه مراكز الدراسات العربية واألجنبية

 

  إعداد/دا سٓ الدزاسبت ٍالجحَث ثبلوسكص
 

إحس اًشاقبقِ ٍاًقلثاِ الوسالح     تجبٌٗت الوساكص فٖ تٌبٍلْب هقتل الس ٘س السبث  صبلح 
ف٘وب ثبت ٗعسف ثيتٌٔ الخبًٖ هي دٗسوجسي حسات   "أًصبز اهلل"على حل٘يِ فٖ الداخل 

تَرِ كل هسكص أٍ زثوب لبوَ  ٍضاجبث٘ٔ ًٍبروأ عاي ًقا  فاٖ الوعلَهابت ٍضا٘بخ        
 ثعض رَاًت الصَزٓ.

 

  ٛ صريَ   مي َ دللٕه يُ دلٍسل وَ ِما دلٍّا٥ٔٓ دلّليٓ يىل دلسمٕوريآ دلنتٗلري

دذتامٔريريريٛ ِٔريريريٕ وريريريا َٖريريريّنص٘ ِٕٙريريريٗ  لسريريرينٚ ٕ٘دٌريريريَ ِملريريري٘ دلٚريريريٕٞ صمريريريٜ دللٚريريريٗٛ    

دلٕاٌ٘ وَ مَٖى . ٌٍٗىا ٍريٍٝأه نُ ٌلرينً صيٙريًا    لري٘ ِٔ ْذ ٜلٗلٛ وا ٘يٝ 

لّمريريا دلٕدٙريريٗيت ٔدل ّاٌريريآ دلٖريريامىٚ وريريَ ويداريريٌ دلنىدٍريريآ دلسيٌٗريريٛ ٔد٧ٍٍ٘ٗريريٛري 

 ِما دلٍّا٥ٔٓ.لري٘ ٔاٗذ ٍِألْ دلٕٕٙل ٔونٝ دلٍّٙٗٛ 

 ٌزؾبٌف ثني ؤٔصبز اهلل وصبحلا

ً( ٔتريرييت دلعيلريرياُ ٕريريمًٝا دٌّّريريْ مبٍٕ٘ريريْ    2010ٌسريرين دٌّّريرياٞ دذتريرييُ دلَامٍريريٛ )  

ٕريريسنٚ لريريري٘ دذتريرييُ دلَامٍريريٛ ِٔريري٘ د٧فريري ٚ دلريري  ّريريٍّا ٕريريا  ٙريرين نٌٖريرياى دهلل     

دٌنلسْ دٌّفاٙٛ ّسٍٗٛ ٔدٍريسٛ ٙرين ٜ ريي     2011ٌندٖٛ لري٘ ٔغ ِا وَ دلٍاا ري 

دلفرييمٙ دلعمري  ختممريْ اريٕ  وريَ دذتريئُ       صاوًا وريَ دذت ريي    33ٕا  دلوٙ مدً 

فاٙريريّا ٕريريا  لٍّٕٗريريْ ٜ ىريريْ ٔث ريريا صاٟمّريريْ ٔنتاىٌريريْ وريريَ دلَريريمعٛ ٔدلٕريريئٚري    
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َِريرياىصْ د٧ٜريريندٗ ٌسريرين ِسريريي  ٕريريا  األريريٛ دغّٗريرياه ٌفريريوِا فٖريريٕوْري ٌٔسريرين       

داألريٛ دلفاّريمٛ ىٙريك ٕريا  لمىٍريامىٚ      لريري٘  حتٍَْ وَ ددترييدا دلري  نٕريَٗ ٌّريا     

صَ دلَريمعٛ لٍاٍٟريْ ِريامٙري ٌٔسرين صرينٚ وٕدّ٘ريآ ورييت        درتمٗٙٗٛ دل  تْٚ ٌٍّاًلْ 

 21دلَمعٛ ددتنٖنٚ )ِريامٙ ٔد٫ٕري٦ا( مفرين نٌٖرياى دهلل ٕريٍساٞ ٌسرين صترياا ٔريٕىٚ         

ً ٔدلريري  صلٍّّريريا وٍاّريرييٚ دِفاتٗريريٛ دلَريريمي ٔدلْريرييداٛ ٌريريا د٧اريرييدت   2014ٍريريٍّى  

وّٕدىٖريًا صريَ    2014ٔ 2012دلَٗاٍٗٛ دلٗىٍٗريٛري ارياُ ٕريا  فري٦ه دلفرييٚ وريا ٌريا        

حتريريْ ٔاريريهٚ دلٍريريامىٚ درتمٗٙٗريريٛ دلريري  اٍمريريْ حتياريريْ دلَٗاٍريري٘ ٌْريري ن   دلَريرياٜٛ 

اٍ  )ث َ ِامٙ وَ يغ٦  ٘اويت دلٖا  ٔتٍاٚ دلٗىَ دلًٕٗ دلّاٌسٛ لٖريا (.  

يٙالٛ يىل دلسلٌٕآ دل  ليّٙا زتمُ د٧وَ دلنٔل٘ صمٗريْ ٔصمريٜ صتمريْ )نملرين(     

 ٌالٍيت وَ دلَفي ٔدذتٌٙ صمٜ ٔئدِّىا. 

َسٕمٙ دلغاّريي صمريٜ دلريٗىَ ٍِاٍٖريْ ىمٔم د٧لسرياه لملريٕٝ       ٌسن دٌع٦  دلسنٔدُ دل

ٍٗاٍريّْ ِٖرييت   لريري٘  دلَٗاٍٗٛ دلٗىٍٗٛ ٌا و٤ٖن لمسنٔدُ ٔىدلل لْري صمٜ صامِْ 

ٕريريا  ٌريرياليتٗ صمريريٜ دذتٍريرياه دلقّمفريريٛ للريرياً ٌاليٖريريٖ نٖاوريريًا لريريٗسمَ وٕتريريذ ٜريريٌُ      

وٕدّّ٘ريريْ لريريري٘ دلريري٤ثي دلياريري٘ ٌريرييلل دلسريرينٔدُ ٔدلٕتريريٕت يىل ٘اٌريريَ نٌٖريرياى دهلل    

دذتريريٌُ دلّٝلريريٕد ٌاليٖريريا  ٔ  ٖلريريي    لريريري٘ لّٖريرينٙ لريريْري ل ريريَ نصٚريرياٞ ٌريرياىًَٖ     ٔد

 دذتٌُ ٌاختاه نٙ ي٘يدٞ ٍِعٗى٘ ٙنِي!!!

لريريري٘ فريريا  دلفيٖلريرياُ )دلريري٤ثي ٔنٌٖريرياى وسياريريٛ ٍٗاٍريريٗٛ ٔمٍٖمٕواٍريريٗٛ وٕٜريرينٚ  

وفأٙريريآ ٍ٘ٗريريذ ٔدل ٕٖريريْ ٔدلريري  ٌريرياٞٓ ٌالفْريرين لٗىريريا ٜريريالغ دلفيٖلريرياُ صمريريٜ        

ٕدّ٘ٛ لمسنٔدُري ٌسن دٌّّاٞ وفأٙآ دل ٕٖريْ  دلٕٜنٚ دلندفمٗٛ لملٕٝ دلٕاٍٗٛ دل

ٌٔلن دلٍٍا دلياٌٙ يىل صرينُ دِفري  دلعيلرياُ صمريٜ يٌْرياٞ زتمريُ ٍٗاٍري٘ نصمريٜ         

ٖلٕم دلري٦ٍم ٔمبٍٕ٘ريْ ِْري مْ ٜ ٕوريٛ د٫ٌلرياه دلري  ٌٍٗريْ صمريٜ نٔلٕٖريٛ وٕدّ٘ريٛ           

 دلسنٔدُ ِٕٔل  دلى َ وَ درتنوآ ٔحتَا د٧ٔٙال دلسْٗٗٛري

 ُ وريريَ دلَريري٤ٔلٗٛ ٔحتىٗمريريّا ٧ٌٖريرياى دهلل فإريريٛ وريريا    ٌريرينن ٕريريا  ٌَٗاٍريريٛ دلّّريريي
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ٔتريْ ٔدٜرينري ىدلري     لري٘ غتٗ دليٍِآ ٜٖٗ واىِ ٕا  مٔى دلَمعٛ ٔدلساىٙٛ 

هلريريا ملمريريٛ يص٦وٗريريٛ وّنى٘ريريٛ ٔوياريريٌٚ ٔوّٖريرياصنٚ ٙريرين نٌٖريرياى دهلل ٔدِّريرياوّي        

 ٌالفَام ٔدلفْن ٌَّٔ دلاه ... ي  

صاوريًا صمريٜ ِهٍَٗريْ     35نغَعُ نترياً دلري٤ثي دّٜفريا٥ً مبٍاٍريٍٛ وريئى       24لري٘ 

ٔتٍمريّا ّريّن دليدتٍريُٕ     -  ٍٖعي دل٤ثي دّٜفالٗٛ وْاٌّٛ صمٜ ونٙ ِاىغتْ-

وغاًلريريٛ ٕريريا  لمسريرينٔ رعاٌريريآ ٔمٔمٚ ٔوّامجريريٛ نٌٖريرياى دهلل ٕٔريري٥ًٕ يىل ٕٔريريذ        

دلمٙريرياُ دلْريريسٍٗٛ ٌالٗمْٗريريٗآ ٔٙريريئىٚ دٍريريّسامٚ دلنٔلريريٛ َٜريريَ تٕلريريْري اىريريا تريرياً      

وٗريندُ دلَريٍسا   لريري٘  َمي دلَمعٛ وَ ٕريا   نٌٖاىٓ ٌّسمٗ  ٕٕىٚ صٍن ىٌْ ِٕٔ ّٖ

يّريرياىٚ ٔدٙريريٝٛ يىل دِفريريا  غريري  وسمريريَ ٖلٚريري٘ ٌسٕمِريريْ      لريريري٘ دلسإريريىٛ ٕريريٍساٞ  لريريري٘ 

لمَمعٛ ٌسن يص٦ُ ويِلَ ًٖٕ دليدٌيت ٔدلسْيَٖ وَ نغَعُ.  ٔل ريَ نٌٖرياىدهلل   

ل ريرياُ فعريرياُ دلَريريٗن صٍريرين دلمريريا ٌريرينى دلريرينَٖ     –ٍٍِّريريٕد رتعريريي دلغريرياويٚ درتعريرييٚ  

دلريري  ٖلريريًٕ ٌّريريا ٕريريا  لٝريرينْٔ   -ِريريري( 1438َ ىوٚريرياُ )دلساّريريي وريريلريريري٘ دذتريرئٕ٘ 

ٌسريريل دلّريريِٕيدٓ دلريري  دٌّّريريْ ٌٍٕريريااٛ وريريَ دلَريريٗن َٜريريَ ٌٖريريي دهلل لٗسريرينه ٕريريا      

٥ت لْسٍٗٛ ٖٔسن ٌيلرين ددتٍّريآ ٌسْرييٚ و   فعاٌْ نواً مجاِ ٓ ْٖٔ ي دلمٙاُ د

 ولاِن.

دلٗريًٕ دلّريال٘ ٌرينن ٕريا  ًٌٌْرياٞ وسَري ي "دلمٖري٘" حتريْ ٖالعريٛ دلّرينىَٖ           لري٘ 

دتٍّآ ِٕٔ وا دِٚ  ٥ٜلرياة نٌريْ   ٖ ريَ ٍريٕٝ وسَري ي ٖرينىُ صٍإريي        ليلن د

 ل٦ٌل٦ُ صمٜ ٜمٗفْ.

نغَريريعُ ٔدلٕريرياٌ٘ وريريَ مَٖريريى  ٜريرينْٔ صريرينٚ وٕدّ٘ريريآ      24فريري٦ه دلفريرييٚ ٌريريا   

صَريري يٖٛ ٌريريا دلعريرييلا ٌٍٗىريريا ااٌريريْ تٍريريٕدٓ دلسريرينٔدُ )دلَريريسٕمٖٛ ٔد٫واىدِٗريريٛ         

لعريرييلا. ٘ريرياٞٓ  ٔنٍِريرياصّي( ْٖريريٍُٕ ملمريريٛ يص٦وٗريريٛ ٙريريقىٛ لٍّٕريريٗيت درتريريي  ٌريريا د    

دّٜفالٗريريٛ لريريري٘ وٍاٍريريٍٛ دلٕلريرين دلٍٍريريٕٙ دلْريرييٖذ دلريريوٙ ٖلٗىريريْ نٌٖريرياى دهلل اريرين صريرياً  

ظن ِريِٕي نوري  اريٍ  ٜٔرينْٔ تٍمريّا ٌٗريًٕ وٕدّ٘ريآ صٍٗفريٛ         لري٘ وياٌٖٛ اٍ ٚ 
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 دٌّّْ ٌّّنٟٛ ِْٛ لّٗي د٥ّٜفاه ٌالٍاٍٍٛ. 

 مَٖريى  ٍٜٗىريريا دٍريٍّ  ٕريريا    2ِٖرياصنٓ دلّريِٕيدٓ ٌريريا دلعرييلا ٕٔريري٥ًٕ يىل    

دلسإريريىٛ ِٔلَريريٗىّا يىل لريريري٘ د٧وريريي ٌريريًفيدٛ وٗمْٗريريٗآ ِاٌسريريٛ لريريْ لملعريرييت دلعيتريريآ  

 -وٗريرينٙري ٕريريئداري ىدًا ٔغ ِريريا  –ويٌسريريآ ٔتعريرييت دلعريريي  صمريريٜ يوريريندم ددتٍّريريآ   

مَٖريى  فرييٛ دلَريٗن     2ٍٕاا دلَريٍْ  لري٘ ٔدٌن٥ل وٕدّ٘آ صٍٗفٛ ٌا دلعيلاري 

ٍٗريًا ٕٔرياَٜ ِرياىٖك    صٍن دلما دذتٕٔ٘ رعاُ ٌاّن لْٗ ٕا  ٌٖفّْ ًصٗىريًا ٔا 

ِٔسلريريرين نُ ٖٕتريريريذ ِريريريوٓ دلفٍّريريريٛ ٔنُ ٥ ٖلريريرينً فنوريريريٛ لمسريريرينٔ دلريريريوٙ ٖيٌريريريٗ ٌريريريالٗىَ   

ٌهاىمريريْري لٗقريرييٛ ٕريريا  ٌسريرينِا رعاٌريريْ دلٍريرياىٙ دلريريوٙ نصمريريَ لٗريريْ دٌْريريلاتْ صريريَ      

دلّٝريريالذ ٌٍٗريريْ ٌٔريريا نٌٖريرياى دهللري ٔمصريريا لٗريريْ يىل درتريريئٛ دلَريريم  صمريريّٗي ٕٔٔريريفّي    

غ  ستَريُٕري ٔٔ٘ريْ فعاٌريْ لمسرينٔدُ     ِّٕى غ  ونىل ٔلري٘ ٌالسٖاٌآ د٫ىِاٌٗٛ 

 مبن ٖنٓ يلْٗ ٔ"لّ  ٕفٝٛ ٘نٖنٚ"!!

دٍريريّىيٓ دلٕدّ٘ريريآ يىل ٜريريا فريريئٛ دلَريريٗن صٍريرين دلمريريا دذتريرئٕ٘ رعريرياُ وفريريي٭  

وَاٞ ٌفُ دلًٕٗ دلٍَْ مدصًٗا ويٚ نفيٝ لٕتذ دلفٍّٛ ٔدلّفاِي لّٖٝريا ددتٍّريٛ   

ٌّريرياىٓ دلندفمٗريريٛ ٔل ريريَ ٍٖريرينٔ نُ ٕريريا    ٖلريريين درتعريرياٌا ٌْريري ن ٕريريٝٗ ري د     

وٗمْٗٗآ ٕا  ٌْ ن وَّاىل ٍٔٗعي نٌٖاى دهلل صمٜ دلٕٙيت ٌْ ن ااون 

ٌٍٗىا ااٌْ نٌٕدُ دلٍٕااٛ وْيصٛ لّهوا ٜرينم لْريقٗ ٕريا  دلريوٙ ىلريل نٙ      

 ٜنم ٍٕٝ دلٕدّ٘ٛ دلسَ يٖٛ.

  ِفل دلٍٕااٛ ٌا دلعرييلا يىل يتٍريال ٕريا  ٌالسرينٔه صريَ وٕتفريْ ىغريي نُ        

ٔصاٟمّْ ولاٌن فئْ٘ وَ دلّْن دلَٗاٍري٘ري  دلٍٕااٛ صيْٙ صمْٗ ِهوا ٜٗاِْ 

 ٔل ٍْ نٕي صمٜ وٕتفْ وَ دلٕدّ٘ٛ دلسَ يٖٛ.

دلفرييٚ د٧فري ٚ صمريٜ ٌعاٌريٛ ّرياٌٛ ٔوّّريٕىٚ       لريري٘  ٖسّلن دلٍسل نُ دصّىريام ٕريا    

ٔهدٓ ٌٌصٛ ِ ف ٖٛري ٔيتٖاْٟ دل ريٕ  وريَ هٔٙ درتري ٚ ٔدلسلرين ِريٕ دلريوٙ ٘سمريْ        

ايٖلريْ يىل وريهىُ ِاىٌريًا    لريري٘  لّمريْ  وْئصْ د٥ٌّٝرياىٙ دلريوٙ دٌّّريٜ مب   لري٘ ميٚ٘ 
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 وَ ِما دلٕدّ٘ٛ دل  دفّاىِا. 

 اٌُد األِسَىُخ دائّب 

)وريَ وسّريرين ٔدّريريٍعَ( نُ "فعريٛ يٌسريريام دذتريرئٕٗا صريريَ    ٍريرياميُٕ ٍِنىٍريريُٕدصّري   

ٕا  ِٕ دلٍَٗن د٧ٜٔن لمٝرين دلَٗاٍري٘" وَريّقنوًا وٖريعم  "دذترين دلَٗاٍري٘"       

لَمٝٛ دل  تاً ٌّريا ٕريا  ٔدلري     ٫ٙفاٞ ااٌيت د٫ٌَاٌٗٛ صمٜ ٜياٛ د٥ٌْلا  د

ااٌريْ ٍريريّقمذ ّٜىريريًا ٕريرييدصًا نِمٗريريًا مدفمٗريًا ٔدٌّٗريرياىًد لمٍّٙريريآ ٔدٌّلريرياه دلفٕٙريريٜ   

ظرين ٍريٗعيٚ ددتريٗٓ    لريري٘  دل  ِسرياٌ٘ وٍّريا داالعريآ داّمريٛ يىل دلٍرياا  د٩وٍريٛ       

ٍِنىٍريريُٕ دلّٕدٕريرين ٌريريا دليٖريريا  ٕٔريريا  لًٌريريْ فريريري٘ ٔدلمٙريرياُ دلْريريسٍٗٛ. لٗىريريا ٥ ٖٮق

ٖٛ ٌالّقعٗط غ  دلَريمٗي  ريود دلَريٍٗاىٖٕ دللاِرينري ٔوريا ٤ٖارين ِريٕىط        ّّٖي دلَسٕم

 2017د٥ٌْلا  ٔدلفٍّٛ دل  نّسمّا ٕريا  وعمرييت مَٖريى     لري٘ ٔدٍّعَ ٜٔمفاّٟا 

دل ّمٛ دلندفمٗٛ دلٖريمٍٛ لمريٗىَ ٜٗريٖ    لري٘ يٜندٗ دلْئل لري٘ ِٕ ٍسّٗا دلّٙنم 

يدٌٗا ٔدللٍاٟريرين ٖلرييا دل اِريريَ يٜريريندٗ ّرييل ٌريريا نٌٖريرياى دهلل وريريَ ّ٘ريٛ ٌٔريريا د٫ٖريري   

 دلٗىٍٗٛ وَ ّ٘ٛ نفيٝ.

لريري٘  يٙالٛ يىل وا نٔىمٓ دلَف  د٧ويٖ ٘ دلَرياٌ  لرينٝ دلريٗىَ ٍريّٗفَ ٍريٗٓ      

ٌفريُ دلسّرين   لريري٘  دلاٙري٘  ٕلٕٗ وَ ٖ 23دلري لري٘  يىٖا ٌٗمٕلَ ٘ولاه وْيل ويت 

صريري د لٗريريْ صريريَ ٙريريئىٚ ٌريريوه "ددتّريريٕم دلنٍٖمٕواٍريريٗٛ د٧ويٖ ٗريريٛ دلفسالريريٛ" تريرياٟما:      

ن هلريريا دلٌٖريرين وريريَ دلّسىريري  لمٍٝريريٖ صريريَ ٕريريفلٛ َِريريّيل ِف ريريا      ٔمي ريريَ نُ ْٖريريى "

   ٛ " لٗىريا ٖسّري    دلّٝالذ ٌا دذتٕٔٗا ٕٔا  وَ ف٦ه افرياٞٚ ٍٗاٍريٗٛ مٌمٕواٍريٗ

 ُ ٌفريٕه صاٟمّريْ دلَريّىي     دللاه نُ دلندليت لٖا  لمّٝالذ ويت نٌٖاى دهلل ِٕ "ٙريىا

 ."دلٗىَلري٘ دذتٗاٚ دلَٗاٍٗٛ لري٘ 

يُّٖ د٧ويٖ ٘ دلّاٌيت لسّن دلْئل تٍن دلفٍّٛ ٌهّّي وياٌ ايّٖٗ اه ٔ

د٧ويٖ ٘ )يٌيٌيدٌٖ( ِريٕ د٩فريي ٍٍِريٜ ٌفريُ دلف رييٚ صٍرينوا نٕريي صمريٜ ٙريئىٚ          

ٜيٌريريْ صمريريٜ لريريري٘ يظتريريام دلْريرييل ٌريريا دلفريرييٖلا لمٕٕريريٕه يىل ٌّٗٙريريٛ لمّٝريريالذ دلّسٕريريي  
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دلٗىَ. ٌٔسن ٔنم دلفٍّٛ ٥ٜغ دليدتٍُٕ ِٖيعتآ دلَف  د٧ويٖ ري٘ لرينٝ دلريٗىَ    

لٍّْٙٛ دل  مصا لّٗا دللٍاٟن دلٗىٍٗٛ يىل د٥ٌّفاٙٛ ٙن نٌٖرياىدهللري  وإٔٗ ِٕلي د

لٚريري٦ً صريريَ ِٖريرياصن دلغريرياىدٓ ددتٕٖريريٛ صمريريٜ دلريريٗىَ ٔفإريريٛ ِمريريا دلريري  االريريْ وٍريرياًه  

 ٔوليدٓ ٕا  ٔصاٟمّْ.

 اخفبق ادلؤاِسح  

ىآٌ دلسنٖن وَ دل ّاٌآ صمٜ نُ وا ٜٖن ااُ "و٤دويٚ لاّمٛ" دلّلرييٓ  

نٌّريريا   ِٮٚريريّىَ فعّّريريا يو اٌٗريريٛ لْريرين ٕريريا  نٔ      يىل دلّقعريريٗط دلَريريمٗي اىريريا   

ث َ نٌٖاى دهلل وَ د٫وَال ٌٌواً دلٍامىٚ نٔ نُ ىدا٘ درتعٛ يرياِمٕد هلريا   

صىنًد ىمبا ٧ٌّي نىدمٔد حتلٗ  يٜنٝ دلغاّٖا )يوريا صترياا ٕريا  ِٔفٙريي د٧ٔٙريال      

ٕا  دلسنٔدُري نٔ دلّٚريٝٗٛ ٌٖريا    لري٘ ٔدٌّٗاى ددتٍّآ ٔدلفٕٜٙ ِٔود َٖٖ 

ٍٓ لندٞ مي َ دٍّٕىاى وِْٕ لٖريٍاصٛ ٜالريٛ وريَ دلغٚريَ ٔدلّْٝريٗن ٙرين       ا 

نٌٖريرياى دهلل مدفمٗريريًا ٔدٍريريّلعاُ وريريا نو ريريَ وريريَ دللٗريريامدٓ دل٤ثيٖريريٛ دلّسأٌريريٛ وريرييت       

 دلسنٔدُ يىل ٕفٕت دليٌِتٛ( 

ولاه لريْ ٌريئِ ىٖرينه دلَّْرياى دلَرياٌ  ٧ىٌسريٛ وريَ دلي٣ٍرياٞ د٧ورييٖ ٗا          لري٘ 

دويٚ دلَريريسٕمٖٛ لفريريا د٥ىٍِريرياط لمّٝريريالذ   ٖٖريريذ وريريا ٜٖريرين ٌا٫ففريريا  دلريريوىٖيت لمىريري٤   

 )دلٍّْٚ( ٔدلٍ  صمٜ وٖا  ل ن ايت. 

دٍرييدِّٗٙٗٛ ارياُ   ىٖنه نًٖٚا ٖي٘يت ٍٍَ د٫ففا  يىل وا ناريآ د٥لّلرياى يىل "  

". ٔصمٗريْ ٖملري٘ ٌال٦ٟىريٛ صمريٜ     ٥ ٌّن وَ ِعٍٗلّا لنٝ دٌل٦ُ ٕريا  صمريٜ دذترئّٕٗا   

ٍٗىا   َّٖسنٔد ٌريهٙ فعريٛ لَرياصنِْ    ولّن ٕا  دلوٙ ٔٔ  ٌّي ٌلري٘ دلَسٕمٖا 

 ٔنٌٖاىٓ ٍٕٝ ٌسل دلغاىدٓ ددتٕٖٛ ٌسن ولّمْ".

ْٖاىاْ دلينٙ وياٌ ىلٗ  دذتيٖيٙ دلّاٌيت لمىٙمُ د٧امَ٘ ٜٗريٖ ٖرييٝ نُ   

دففا  دل٤دويٚ لِْٕ صمٜ دلَسٕمٖٛ ٔد٫واىدٓ فئً٘ا وْيلًا لمٝيُ ٜا لْمْ 

 ِٕظٗذ ٕا  اسٍٖي مدفم٘ ٖٚىَ  ا هلا.لري٘ 
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ٓ  دلْريّ  دصّري  دل اِريَ     وياٌ ااىٌٗغ٘ لمْي  د٧ٍٔريط وَ   نُ ورياىل لٗريٍ

ري ٔنُ دلْريي  د٧ٍٔريط  لريري٘  وٖ  ٕا  ٖٮفٖ  صَ ستنٔمٖريٛ دذتريئُ ٌالٕاالريٛ    

َ لريري٘  لمٕىاريٛ دلَريسٕمٖٛ   ِما "د٥ٌّفاٙٛ" لٗىا لٕ صتْٝ ااٌْ ٍّٚيت ٜنًد   دلريٗى

ٖ ٌالغرياويٚري   ٕٔٔريفّا ل َ ٌّاّٟٙا ٘اٞٓ ص َٗٛ  ٓ  ٜٗري  وفريي  دلَريسٕمٖٛ  فَريي

مريي  ل ٔىتٛ لنّٖا ٌٔاِْ زتيمٚ وَ نٙ دٍيدِٗٙٗٛ ٍريٕٝ وٕدٕريمٛ دذترييُ دل مفريٛ.    

ري ي٥ نٌّريريا ٔلرريرييٓ يٜريرينٝ ٔدصريرينٚ اريريٕ ًد "لٖريرين ٕريريا  صريريَ دذتريرئٕٗا"ِ ريريَ ولريريا  

َٜريَ ىنٙ دلياريٌ. ٔنُ    دلٍٕاٟن دل٠ٚٗمٛ لٕتذ دذتيُ ص  دلعي  دلنٌمٕواٍريٗٛ 

اى ٔدذتىمريريريٛ  دذتٖريريري دلَريريريسٕمٖٛ ٌٔفْريريرين فعّّريريريا   ٖسريريرين نواوّريريريا ٍريريريٕٝ وٕدٕريريريمٛ       

 !!ّنو  دلٗىَلدلسَ يٖٛ 

لريريٕىَٖ نلريري ًري ٔصريري  دل اِريريَ "نّريريي نٔىاريرياٌ٘" نّريرياىٓ يىل نُ ٍريريٍَ لْريرين         

ِريريٕ د٧ٍريرياِ دلريريوٙ ٌٍريريٜ صمٗريريْ ٕريريا  حتالفريريْ وريرييت نٌٖريرياى دهلل ِٔريريٕ ٍٍٜٗريريْ     ٛدرتعريري

لريري٘  دلندٟي لمَمعٛ دل    َّٖعيت دلريّقمٗ وريَ ىغٍّريْ لّٗريا ٖٕوريًا. ٔىغريي وّاىِريْ        

 دل اَِ ااٌْ َٜاٌاِْ تاِمٛ ِوٓ دليٚ.دليدٔغآ ي٥ نٌْ ََٜٔ 

صمٜ دلٚفٛ د٧فيٝ وياٌ ااِٗقُٕ دلئٍ٘ نى٘يت ٍريٍَ لْرين درتعريٛ دلري      

ٌلٗريرياِ فعريرياُ وٍاِٚريريٛ    "فٗريرياى ٍٗاٍريري٘ ٕريريسَ دلّ ٖريريي   ٕٔريريفّا ٌا٥ٌّٝريرياى يىل " 

 ٔي دٌلمَ صمْٗ لٙهٚ. دلسنٔدُ دلَسٕمٙ دلوٙ ٔدظَ صمْٗ ٕا  ل٦ٕٗ ٍٍٕدٓ

نُ ٍّٖٖريريي ٍِّٖٔريريي وسريريْ  اريرياُٜٗريرين لمٍلرياٞ  دلٕ ٕريريا  ايٖريري دلياريٌ ناريرين نُ  

ٜريرياه دلفْريرين لريريري٘ نوريريا دلَريريسٕمٖٛ ٔوريريَ ٔىدّٟريريا دذتمريريذ دلَريرياٌن لْريريئصّا ٜٔيٌّريريا.   

ٔياريري٦  ري ٔدلفريرييدى دٌّٝريرياىًد ريٖٗريري  د٥ٌّٝريرياى تريرينىٓري ٖٖٔريري  د٥ٍَّريري٦ً دٌّٝريرياىدً ل

 ".دليٕا٘ صمٜ ىنٍْ ٌٗنٓ نٔ ٌٗن ٍٕدٓ نًٖٚا ٌٕصًا وَ د٥ٌّٝاى

فٝٛ "ِريريريا نىِريريريُ" دلٖريريريٌّٕٗٗٛ ٌٔلمريريريي دل اِريريريَ     دلسريريرينٔ دلٖريريريٌّٕٗ٘ ٔصمريريريٜ ٕريريري   

ٌاىٟٗريرين ٕٔريريذ دلفْريرين ٌالٚريرييٌٛ دل٤لريريٛ اىريرين ٌريريَ ٍريريمىاُ ٔنُ        لريريري٘  دلٖريريٌّٕٗ٘ ً

ستاىٌّّريا ٫ٖرييدُ.. اَريرياٌلْٗ ٖي٘رييت ٌاىٟٗريرين    لريريري٘ دلَريسٕمٖٛ دٌٌللريْ وٌٍللريريًا فعرييًد    
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دلٗىَ صمٜ فعٛ لري٘ لْن دل٤دويٚ يىل صنً دّّىاه دل٤دويٚ دلَسٕمٖٛ لري٘ دلٍََ 

لٍٍرياُ َٜريَ ىنٖريْ وريَ     لريري٘  ٧ف  ٔدلٍّاٖٛ دلنىٍٔٛري ِٕٔ وريا ٘رييٝ نٖٚريًا    دلفٖن د

 دلٍعلٛ.لري٘ دلفْن دلَسٕمٙ دلَّىي 

)دل٦ٜغ نُ دلٖريٝٗفٛ ِري٘ دلٕٜٗرينٚ دلري  نّرياىٓ يىل وٍاّرينٚ دلَريٗن لٖريا          

 لٕتذ دلفٍّٛ يىل وفي ذتعٛ(

ولرياه وفريريي لمٖريريٝٗفٛ دلٖريٌّٕٗٗٛ ٔحتريريْ صٍريٕدُ )د٧ٍريريٍاُ دليَٟٗريريٗٛ    لريريري٘ ٌٍٗىريا  

للّن ٕا ( ِيٝ نُ لْن دل٤دويٚ ن ي "ملسٛ وسٍٕٖٛ تٕٖٛ لمٕٝٔٗا ٔٙيٌٛ و٤لريٛ  

لمّٝريريالذ" دلريريوٙ ِلريريٕمٓ دلَريريسٕمٖٛ ٜٗريريٖ فَريرييٓ "د٧وريرين دلريريوٙ مت ّريرييد٣ٓ للمريريَ          

 دلعألٛ صمٜ دذتٕٔٗا" ََٜ ٕٔفّا.

دجملمريريُ د٧ٔىٌريري٘ لريريري٘ دلْريري٤ُٔ دلٗىٍٗريريٛ نمً ٌريرياىُٔ ٔدلٌوٗريرين دلٌدٟريريي   لريريري٘ درتريريٍ  

ٔٙيت ٍٍٗاىٖٕ ِريوٓ دلري٤دويٚ ٜريا ٔٙرييت     لري٘  نُ دلّٝالذ نفعهٓ لمنىدٍآ دصّ 

ٍمٛ ٕريا  دلري  دِٚري  نٌّريا   ِ ريَ ستٖريٍٛ ٍٔرييٖسًا وريا         لري٘ إ ًد وَ ٌْٗٚ 

 ٍلعْ ٍٔلط وسّا ىِاُ دلّٝالذ.

 اٌمصخفـٍ إَساْ 

حتريرينْٔ ٌسريريل دليداريريٌ دلسيٌٗريريٛ صريريَ نُ ولّريرين ٕريريا  ٘ريرياٞ ٌعمريريَ يٖيدٌريري٘ ٔتريرين   

الّْٕ٘ ددتنٖن لٍسل دلنٔه دلسيٌٗٛ ٥صٍّرياى يٖرييدُ   ٘اٞٓ ِوٓ دل ّاٌآ وّهٔيٚ ٌ

دلسريرينٔ دلٍريرينٖن صريريَ دلسريرينٔ دلٖريريٌّٕٗ٘ وَريرياٖيٚ ليغٍريريٛ  د٫مدىٚ د٧ويٖ ٗريريٛ ددتنٖريرينٚ  

ٔدلٖنٖلٛ ٘رينًد لّرين نٌٗريَري للرين لريٕٜغ وٍاّرييٚ ِٕ٘ٗريْ د٥ِّرياً ٫ٖرييدُ ٌسرين ارين            

لْن ٍسٕمٙ نٔ نويٖ ري٘ لريّي دِّرياً يٖرييدُ ٌريالٕتٕت ٔىدٞ دلٖرياىٔل دلريوٙ ٙرييُ         

دلمريا فالرينري ٔااٌريْ د٫مدىٚ د٧ويٖ ٗريٛ وّٝىَريٛ ٘رينًد وريا ٜريند ٌالٍنٌٔريٛ           وعاى

د٧ويٖ ٗٛ لنٝ د٧وي دلّٝنٚ ٌٗ ٘ ِاٖم٘ نُ ِسريي  ٜعرياً ٕرياىٔل دمصريْ دٌريْ      

يٖيدٌريريري٘ دلٖريريريٍيت مت ِّيٍٖريريريْ يىل دلٗىٍريريريٗاري ِٔريريري٘ ٌريريريولا ِٚريريرييُ صٖريريريال  اريريريٕ ٚ   

دلٗىٍٗريٛ  دلّٖرينٙ لمٖريٕدىٖك   لريري٘  نٜنِا ٕيت دلٍعي صَ لْن وٍعٕوريٛ ٌرياِيٖٕٓ   
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 )دل  ِسيت ٔدٍّعَ ٌٕٕٕ ا ٧ِندلّا ٌسن نٖاً وَ دمصاٞ دصيدّٙا(.

ٌسريريل دليداريريٌ دلسيٌٗريريٛ ِّٝريرينٗ صريريَ وٖريريمٝٛ يٖيدٌٗريريٛ ٔىدٞ ولّريرين ٕريريا  ِٔريري٘    

ٛ   ٌولا نإي ِلنوًا وَ ٍاٌلّّاري   وياٌ دلَّلٍن ل٨ثرياٗ ٔدلنىدٍريآ دلّلنوري

 ٔ غريري  وٍاّريرييٚ للريريٕٝ ٖرييٝ نُ يٖريرييدُ دٍريريّغمْ ولّريرين ٕريريا  لّٕ٘ٗريريْ ىٍريرياٟن وٍاّريرييٚ 

 يتمٗىٗٛ ٔمٔلٗٛ وسٍٗٛ ٌهًوٛ دلٗىَ.  

ل َ دل٦ٜغ ِريٕ دِفريا  اريٕ  وريَ دليداريٌ دلغيٌٗريٛ دلْريّ ٚ صمريٜ ستنٔمٖريٛ          

دلٗىَ فإٛ نٜندٗ لٍّٛ دلٕرياٌ٘ وريَ مَٖريى ري لىري٦ٕ     لري٘ ص٦تٛ يٖيدُ مبا ظتيٙ 

اوياريٌ ارياىٌٗٙ٘ ٖريرييٝ نُ ٕريا  اريرياُ صىري٦ًٗ لمَريسٕمٖٛ نإريريي ممريا دذتٕٔٗريريُٕ       

٫ٖيدُري ٔنُ دذتىري٦ٓ د٫ص٦وٗريٛ دلٚريقىٛ صريَ ص٦تريٛ يٖرييدُ ٌرياذتٕٔٗا ٥         صى٦ٞ

ٍريريرياميُٕ ٍِٕريريريْ نإريريريي وريريريَ دلس٦تريريريٛ داريريرينٔمٚ ٌريريريا دلعريريرييلاري اريريريولا ّريريري ا  

 ُ لريريري٘ دلريرينصي د٫ٖيدٌريري٘ ٧ٌٖرياى دهلل ٔدلريريوٙ ٖريرييدٓ  لريريري٘ وريريَ وسّريرين ٔدّريٍعَ   ٍِنىٍريٕ

 نلٚن د٧ٜٕده ولّٖيًد صمٜ دلنصي د٫ص٦و٘ للط.

د٧ًوريريآ دلنٔلٗريريٛ ٤ِاريرين نُ: "دذتٕٔٗريريُٕ لَٗريريٕد وريريَ ٕريريٍيت وريَ ّّّ٘ريريا زتىٕصريريٛ   

دلَٗعيٚ صمٜ دلْىاهري لاٟنٚ  رياري لرياذتٕٔٗا ٜمفرياٞ    لري٘ يٖيدُري ٔل َ صتاّٜي 

 يٖيدُ ٔلَٕٗد موٜ  ا(.

دلريٗىَ ٥ ٖسرينٔ   لريري٘  ٕٕىٚ وا ظتيٙ لري٘ ّٖٚ  مما ٍٍ  نُ وَهلٛ ْٜي يٖيدُ 

ٕى دللأوريريٛ ٍِٔريرينىٛ إٌريريْ ِٕظٗفريريًا ٍٗاٍريريًٗا غتريرينً ٍٗاٍريريآ وسٍٗريريٛ ٌالّٖريرينٙ اريري 

ٙىَ دلّٝالذ ددتنٖن دلوٙ حتنْٔ صٍْ ٌٕٖٗريٕىل ِرياميٌ ٌريا دليٖريا  ِٔرين نٌٗريَ       

للٗريريامٚ دلْريريي  د٧ٍٔريريط ددتنٖريرين. اىريريا نُ ِياٗريريٌ د٫مدىٚ د٧ويٖ ٗريريٛ ٔدلٍعريرياً      

دلَسٕمٙ صمٜ هلا ٖسّ   اصريٛ ِسمري  صمّٗريا نفعرياٞ ٔلْرين دلَٗاٍريآ دلَريسٕمٖٛ        

 وًا.دلٗىَ ٔدلٍعلٛ صىٕلري٘ د٧ويٖ ٗٛ 

 اٌزداػُبد 

ىمبا دل ٕ  وَ دل ّاٌآ نّاىٓ ٌّْا٣ً يىل ِندصٗآ ِّسم  ٌا٥ٌّلاً ٔدلٕريهى  
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ٔدٌرينلال تٕدصرين ٕريا  دلْريريسٍٗٛ ضتريٕ ٕريفٕت دلسرينٔدُري وفريريئُ حترينٕٔد صريَ ىلريرييت         

دلغعريرياٞ دلَٗاٍريري٘ صريريَ نٌٖريرياى دهلل ٌاصٍّريرياى ٕريريا  وريريَ اريرياُ ٖريريٕليٓ  ريريي ري ٌٔريريالا      

ً ٌٍََ ِٕتذ دلنصي دلال٘ دلريوٙ ارياُ   نُ ددتٍّآ ٍٍّّاى ف٦ه نٖالري٘ دلٍسل 

ٖٕليٓ ٕا ري ان هلا ٥ ٍٖنٔ ًٕٝٗٝا ٥ٔ ٔدتسًٗا ٌن ٔوٍ  صمريٜ َٜرياٌآ غري     

ِمريا  لري٘ متٗلٛ ٔوٍعلٗٛ للن نٍّْٔ د٧ٖاً صنً حتل  ِما دل٤ٍٍّدٓري ل َ د٧ٌيً 

دلّريريندصٗآ ِريريٕ دذتريرينٖٖ صريريَ ِريريهٔ  ولّريرين ٕريريا  صمريريٜ وريريى٥ٓ دذتريرييُ نٔ دلَريري٦ًري 

داريريٌ ٔدل ّّريرياُ ِٕتسريريٕد دٍريريّىيدى دلسريرينٔدُ ٔدذتٖريرياى ٔوٕدٕريريمٛ      ل ريريٕ  وريريَ دلي 

دلَسٕمٖٛ ٥ىِ اُ دلٌٖن وَ دجملاًى ِٕٔ لسري٦ً وريا ظترييٙ ٜالٗريًاري ٜٗريٖ ٥ ٖريٌده       

دلع دُ دلَسٕمٙ ٖيِ َ ان ًٖٕ زتٌىٚ ث  دلنٌٗا وريا ٜريند ٌريا٧وي دلّٝرينٚ     

 نٖاً!!!  3نُ ِسيت ٌَلٕط نإي وَ واٟٛ ونٌ٘ ف٦ه 

لاٌ٘ وَ ٕٝٗفٛ "دلغاىمٖاُ" ٖيٝ نُ دذترييُ ٍريّعٕه ِٖٔريٍ     ٍسٗن اىاه مِ

صٖٗٛ صمٜ دذتن نإي مما وٜٚ ٌٍٗىا وٕتذ نٌٖاىدهلل نٍٕ  تًٕٖا صمريٜ دلرينٝ   

دلينٙ ٍاميُٕ ٍِنىٍُٕ وَ وسّن ٔدّريٍعَ ي٥ نٌريْ   لري٘ دللٖ . ِٕٔ وا ّاىاْ 

     ُ ٍِّرياى   َّٖنىل نُ "دجملاه ٍٖلٜ وفًّٕٜا نواً فعريٕدٓ مٔلٗريٛ ٫ٌلرياه دلريٗىَ تٍرين ن

 فٖاً ٍسٕمٙ/يٖيدٌ٘" ََٜ تٕلْ. لري٘ ٍِٖٔ  ٘يًٜا وفًّٕٜا 

ّٖٕتريريرييت نُ ِْريريرينم  ٘ لمَٗاٍريريريآ دجملمريريريُ دلئٍريريري وريريريَ نلٗ َريريري٘ ٍريريرياىدٌٗذ  -

ٜريريرينٔمِا ددتٌٍٕٗريريريٛ وريريرييت لريريريري٘ وريريريَ ي٘يدٞدِّريريريا  -ٌسريريرين ولّريريرين ٕريريريا -دلَريريريسٕمٖٛ 

ٌٕلى  دلاٙ٘ لري٘ دٍي٘ال درتعي دلوٙ ّسيٓ ٌْ دليٖا  ٌسن يا٦  دلٖاىٔل 

ٜيٌْ لري٘ يّاىٚ ٔدٙٝٛ يىل دٍّىيدى دلسنٔدُ لري٘ ري دلما فالن دلنٔل٘ صمٜ وعاى

 دلنويٚ صمٜ دلٗىَ.

 فٗاى ويت ٍِنمٖيٝ نٌْ  وياٌ ااىٌٗغ٘ لمْي  د٧ٍٔطريوَ  واىل لٍٗٓ -

 ّنو  دلٗىَ.لدذتٖاى ٔدذتىمٛ دلسَ يٖٛ  دلّٝالذ ري ٍٕٗدٕندٌل٦ُ ٕا 

٦ٔٔٛ ٍٍٗاىِٖٕآ ٔٙيت  ٓدلسّن دلٖيٙ لمنىدٍاوَ مً دلعَٗ دل اَِ و -
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 دلٗىَ:لري٘ لَّلٍن د٧ٔٙال 

 .  دلَٗعيٚ دذتٕٔٗٛ دل اومٛ -1

 .دٍّىيدى دللّاه - 2

 .َٜي دللٚٗٛ -3

 يىل غ  هلا وَ دلٍَٗاىِٖٕآ ٔدلّٕتسآ.

ِمريريريا دلٍعريريرييٚ ىمبريريريا وٍعلٗريريريٛ يىل ٜريريرينح وريريريا; ل ريريريَ دذتلٗلريريريٛ ٔدٍريريريّليدٞ دلٕدتريريرييت     

 وَ ِٖيلآ دلسنٔدُ ِْ٘ ٌغ  هلا:ٔدل٦ٌَآ دليدللٛ للّن ٕا  ٔوا ٌسنٓ 

 ٛ يمجريال صمريٜ نُ وريا ٜٖرين ارياُ وري٤دويٚ ٌريا ٕريا  ٔحتريالذ دلسرينٔدُ ٔنُ           

دلَسٕمٖٛ صمٜ وٚريل تٍمريْ رعريٛ يواىدِٗريٛ ٌّٕظٗريذ ٕريا  للمريَ دلعألريٛ صمريٜ          

ًدٖٔريٛ دلسٍريذ ٌٍٗىريريا ٖلرينً ٕريا  وٍامىِريريْ لريا َٖريىْٗ دلَريري٦ً       لريريري٘ دذترئٕ٘ ْٜٔرييٓ   

صاوريًا صمريٜ ِهٍريُٗ دذتريٌُ     ٤35ثي مبٍاٍريٍٛ وريئى   دّٜفاه دلري لري٘ )ااٌْ وليىٚ 

ٔل ٍّا لْمْ ٌسنوا داّْذ ٕا  نُ ٜاٍريٍاِْ   ِ ريَ متٗلريٛ ِٕٔتّّٗريا       

 عتَ ٌسن( 

نًٖٚا مي َ و٦ٜعٛ نُ ِوٓ دلٕىتريٛ )ٕريا ( ٘رياٞٓ ٌسرين وريا ٖلرييُ وريَ نلريذ         

دلٕدترييت ِسّري  ٔىتريٛ نفري      لريري٘  ًٖٕ وَ دلسرينٔدُ دلفاّرين ٔدل مريذ ٔدلّرينو ٙ لّري٘      

ٛ" ٔيُ نٍّٔريريْ د٧ٜريريندٗ ٔدلٕتريرياٟيت نٌّريريا لاّريريمٛ ٔستيتريريٛ ٌريرين ٔ٘ريرياٞٓ ٌٍّريرياٟٚ       "ىدثريري

: "يُ ٍٗاٍريريٛ دلّٝريريالذ صملريريْ ٌلٕ ريريا زتىٕصريريٛ د٧ًوريريآ دلنٔلٗريريٛ_ص َريريٗٛ ثاوريريًا 

ستألريريريٛ ّريريري  حتريريريالذ دذتريريرئٕ٘/ ٕريريريا  نٔريريرييٓ ص َريريريًٗا ٔنمٝ يىل دٌّٖريريرياى    لريريريري٘ 

 . _ٍاٌلٛ يٜااٛ لري٘ ىٕصٛ دجملدذتٕٔٗاري ِٔود وا ٜوىٓ وٍْ 

ٍغري٘ دلٍٍّٗريْ صمريريٜ نُ ِمريا دلٕىتريٛ مت دٍريريّقندوّا ٌسرين لْرين نٔ ٌا٧ٕريري        اىريا ٍٖ 

يلْاه وفأٙآ دل ْٕٖ دلري  ٜ ريي صمّٗريا دلَريف  د٧ويٖ ري٘ ٌالفْرين تري٥ٕ ا        

 ٔلس٦ًري ٔىمبا ااٌْ د٧ٌعاى ٍّٜٗا وّّٙٛ ضتٕ دلٕىتٛ دليدثٛ.

ٌسريريرين لْريريرين درتعريريريٛ ٔولّريريرين ٕريريريا  ِٕ٘ريريريْ د٫وريريرياىدُِٕٗ ضتريريريٕ صريريرينِٔي دلمريريرينٔم       
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لوٙ ِّّىْ مٔوًا نٌٕ ظل ٌسيتمٛ دذتَي ٔدلٍّسٗٛ ل٨ٍ٘ندٓ دللعيٖريٛري  "د٦ٕ٫ا" د

ِٕٔ وا ٖس ُ دذتالٛ دلري  ٕٔرين يلّٗريا دلّٝريالذ وريَ دلّقريٍط ٔدلٗريهِ ٔد٫ىٌريال         

لّْٗٙ ضتٕ درتٗرياىدٓ دجمليٌريٛ ٔدلري  نٍّٔريْ لْريمّا ِٔريٕ دلغٍرياٞ ٌسٍٗريْ دلريوٙ ٕٔريفْ           

 نٍّْٖاَٖ.

لريريْ ؤريرياىٓ دلَريريمٍٗٛ صمريريٜ    يُ ِٕ٘ريريْ دلّٝريريالذ )د٫وريرياىدٓ صمريريٜ ٔ٘ريريْ درتٖريريٕ٘(      

فاىاٛ دلّٝالفآ دلٗىٍٗريٛ دلري  ترياً دلّٝريالذ ٌٍَريّٙاري لّعٍٗرييت دلس٦تريآ د ْريٛ         

ٌريا نٌريٕظل ٔد٫فريٕدُ   ٖريي  اريٕ ًد لمٍٙريٌٕٗا دلريوَٖ ٍٖعريئُ ٌيٍٖريٛ يىل دلريريٕىَ          

دلريريوٙ تريرين ٖعمٍريريريْ د٫ٕريري٦ا ولاٌريريرين حتيٖريريا دلٗريريريآ ددتاوريرينٚري ٔوريريرينٝ ِريريهٔ ٓ صمريريريٜ       

ٜ ٌريريادتٍُٕ دلسيٌريري٘ دلَريريّلن ٔلريريا د٥ىٍِريرياط صريريَ      نِريريندلّي لٍٍريرياٞ مٔلريريٛ وريريا َٖريريى    

ً فإٛ ٌسن دلّٝا  صرينم وريَ   94دلْىاهري اىا نٌّي ّٖقٕلُٕ وَ صٕمٚ ٍٍٗاىٖٕ 

ويٌِتريريريٛ دلريريري٤ثي ٌريريريًفٕدٌّي دليٌِتريريريٛ وريريريَ د٫ٕريريري٦ٜٗا ٔصمريريري٘ ستَريريريَ دلٕ٘ريريريٕم       

 هدايٚ نٌٍاٞ ددتٍُٕ.لري٘ ٌاٍّىيدى 

دلسريرينٔ دلْريرييل   ِيتٗريرييت درتاىاريريٛ دلىٌتريريٛ صمريريٜ ِٔريريي   لريريري٘ تريرين ٖياريريٌ دلّٝريريالذ  

لمٙىٗيت )دذتٕٔٗا( ٔل َ هلا ٥ ٍٖنٔ لسا٥ًري لًٙالٛ يىل وا ٍٍ ري لًُ ِٖاصن 

لريري٘  ٕفٕت نٌٍرياٞ ددتٍريُٕ دللرياِما يىل ٘اٌريَ حتريالذ دلسرينٔدُ       لري٘ نصندم دللّمٜ 

ٍّ٘آ نٍْٕٝ ِٕٕذ ٌاااى  )َٜريَ ِٕٕريٗذ وٕدترييت ٌٍٕ٘ٗريٛ( ٌِٔدٖرين نصريندم       

ٗآ صريرينُ وريريَ دلَريرياٜن دلغيٌريري٘ري ٔصريرينً  دللّمريريٜ ٔددتيٜريريٜ دلريري  ِٖريرين يىل وَّْريريف 

د٥ٌَٙاً ٌا دل ٌٕآ دلّٕد٘نٚ ٜالٗريًا صمريٜ فاىاريٛ دلّٝالفريآ دلّاٌسريٛ لمسرينٔدُ       

ان هلا ٥ ْٖٙيت نٌنًد صمٜ صتاا ِوٓ د٥ٍيدِٗٙٗٛ وريا ٖسري  نُ دلّٝريالذ غترييٛ     

ٔىاريٛري ٖٔلرييُ ٖٕوريًا ٌسرين ٖريًٕ وريَ ددتريندى دلريوٙ ٍٖٗريعنً ٌريْ           لري٘ وَ نًوٛ لٗليت 

 ّٜىًاري

ٍِا صتن نُ ٌسل دل ّاٌآ دلري  ٤ِٖرين دلَرييمٖٛ دللاٟمريٛ ٌريهُ ولّرين ٕريا         وَ 

تريرين ٖسٙريرين وريريَ دذتريرين دلَٗاٍريري٘ ددتريريام ِريري٘ دلي٣ٖريريٛ د٧إريريي ٔدتسٗريريٛري لٍسريرين ولّريرين      
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لريري٘  ٕا  ٌَاصآ نام  دلٗىٍُٕٗ ٕاىٔفًا ٌالًَّٗٗا صمٜ وفاصن "ىداٛ" دلٍرئٕٙ  

مٜ تٖي دلٗىاوٛ ىوٌ نٌٕ ظلري ٥ٜٔلًا نام  ددتٗٓ ٔدلمٙاُ ٕاىٔفًا ٌالًَّٗٗا ص

ىٍالٛ ٌاِْ وفّٕوٛ لسرينٔ ٥ ٖفّريي   لري٘ دذت ي دلَسٕمٙ ٔولي يتاوٛ دلما ٍمىاُ 

 ٍٕٝ لغٛ ٔدٜنٚ.

صمٜ ٕريسٗن ددتٍّريآ   عتلري  دلسرينٔ نٙ ِلرينوآ ومىٍٕريٛ ٍِّاٍريَ ٔٙريقاوٛ         

يص٦وريريْ صريريَ دلّٝريريا  تٗريريامدٓ وريريَ ويٌِتريريٛ دلريري٤ثي يىل ٕريريفٕت دلسريرينٔدُري ٔٔصريريٕمٓ    

ٖاذتْري ٌن حتٕلْ ٌسل ددتٍّريآ وٕرين ٍّ٘ريٛ درتٕفريٛ يىل     دلٗندُ للري٘ ٥ٌّٕٝٓ 

ستيتٛ ٜلٗلٗٛ ٜٕٕي لّٗا دل ريٕ  وريَ دليٌِتريٛ ىغريي دلعري دُ د َٗريّ ٙ دلريوٙ        

عتريريأه لريريُٗ د٥ٌّٖريرياى ٌلريرينى وريريا عتريريأه يظتريريام شتريرييٛ ليٌِتّريريْ لمريريّيُ وريريَ "دلٍريرياى    

 دلَاٜن دلغيٌ٘ صىٕوًا.لري٘ دذتىيدٞ" 

ٔدُ ٜٖرياىًد ٕٔريذ ٌريري "دلسرياى صمريٜ      ددتاٌريَ د٥تّٖريامٙ لريي  حتريالذ دلسرين     لري٘ 

دجملّىيت دلنٔل٘" وَ ن٘ن نُ ٖٚغط صمريٜ دللريٕٝ دلٕاٍٗريٛ دللأوريٛ ٖٔرينليت ٌالْريسَ       

دلٗى  دللأً يىل دلٍلىٛ ٔدلٕٕىٚ صمٜ ِما دللٕٝ دللأوٛري ٔل َ دلْريسَ دلريٗى    

نمىل نُ دلسنٔ ِٕ وَ عتإيٓ ٔميٍيت صٍريْ ويٍِاِريْري لريولا حترييل دلٗىٍٗريُٕ صمريٜ       

ّْٗ ٍفَ دلسنٔدُ; ٌهُ مليت ٌالٌٖن وَ دلي٘اه يىل ددتٍّآ ٫ٖلات ف٦ت وا ِّْ

دلسريرينٔ صريريَ دىِ ريرياُ دجملريرياًى ثريري  دلريريٕداٍا د٧ٌيٖريرياٞ ٔىلريرييت دذتٖريرياى صريريَ وٍالريريوٓ   

 دل ٖٛ ٔدلٍٝيٖٛ ٔددتٕٖٛ.

مَٖريى    6ِليٖريي  ريا ٌّرياىٖك    لريري٘  ِٕٔ وا نّاىٓ يلْٗ زتىٕصٛ د٧ًوآ دلنٔلٗٛ 

تالْ: "يُ ىليت هلا دلغعاٞ )دلَٗاٍ٘ صَ نٌٖرياى   نٙ ٌسن ٔنم دلفٍّٛ ٌٕٗوا; ٜٖٗ

 دهلل مبلّن ٕا ( لَ ْٖسن دٌّفاٙٛ ّسٍٗٛ اىا ٖهون دلّٝالذ.(  

وَ ٍِا ِّٚ  نإي ٔدتسٗٛ دلف يٚ دللاٟمٛ ٌهُ ٍلٕط ٔىتٛ ٕريا  ٍريّنليت     

دلريريندفن لريريري٘ نإريريي ٌالّٝريريالذ يىل دذتريرين دلَٗاٍريري٘ دلريريوٙ ٍِْريرينٓ دللريريٕٝ دلٕاٍٗريريٛ    

ٛ ث  دلٕداٍا ٔىلرييت دذتٖرياى. ي٥ نُ ٖٖريي دلّٝريالذ صمريٜ      لٕتذ دجملاًى دلَسٕمٖ
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ييَٖ دجمليُ ِٔعٍٗ  دذتمريٕه دلري  نٍّٔريْ لْريمّا لّريود لريَ ٖلريٕم يىل حتلٗري  نٙ         

نِريريندت لمّٝريريالذ دلسريرينٔدٌ٘ري ٌريرين ىمبريريا ٍريري٤ٗمٙ يىل ًصٌصريريٛ دٍريريّليدى ِمريريا دلريرينٔه      

 دلْريرياىل لٗريريْ ٌاصٍّريرياى دذتريريئُ دل مفريريٛ ٔدلسٍٕٗريريٛ نٜريرين نٍريريٍاُ دٌّٗريرياى دلىالريريا         

 ٔدلنٔه.

دذتريرينٖٖ صريريَ صريريٌه ٍريريٗاِ نٔ ىلريرييت دلغعريرياٞ صريريَ نٌٖريرياى دهلل ٌيٜٗريرين ٕريريا  يىل    

د٧ٍٕد  دلٗىٍٗٛ دل ّعٛ لري٘ ٘اٌَ دلٚيٌآ ددتٕٖٛ دلّٖاصنٚ ٔدجملاًى دلٕٗوٗٛ 

ٌالٍَعاٞ وَ دلٍاِ ِْٔنٖن دذتٖاى ٔدذتىمٛ د٫ص٦وٗٛ د اٟمٛ; ان ِوٓ د٧وٕى 

 غري  دلٍاّرييٚ    ِّٚىٍّا د٥ٍيدِٗٙٗٛ ٍِنىٛ حتْ ٍٗاٍٛ دلّليُ غ  دلٍاّي دل

لريري٘   دلّ ّٗريا دلسَري يٙ ٔدلري  ِلريًٕ صمريٜ ِريٕىٖط درتٖريي       لري٘ نٔ دل٦وياٌٖٛ 

ٛ  –وساىل ٘اٌٍٗريٛ   ٛ   – صَري يٖ ٛ  – دتّٖريامٖ  ِٔيِري   وريٕدىمٓ  َِريٌٍّت  – يص٦وٗري

ْ  وَ ٍِٔاه وسٍٕٖاِْ ْ  ٕري٦ٌّ . ِٔريٕ وريا مياىٍريْ دلسرينٔدُ وريَ نٔه ٖريًٕ ي٥       ٔثاٍري 

ف ٚ ٔحتنٖنًد ٌسن لْن وفأٙآ دل ْٕٖ ىاٌ دلسنٔدُ صمريٜ  دلفيٚ د٧لري٘ نٌْ 

دذترييُ د٥تّٖريامٖٛ درتاٌلريٛ دلري  واىٍريّا      لريري٘  ِوٓ د٥ٍيدِٗٙٗٛ ٔدلري  لٕٜعريْ   

دلسريريرينٔدُ ٌٍلريريرين دلٍٍريريريا دلياريريريٌٙ ٔيغريريري٦  وعريريرياى ٕريريريٍساٞ ٔتعريريرييت دليٍِريريريآ ِٔريريري٘     

ْ ". ِٔريٕ وريا ظتريَ نُ ٖفّىري    ن٥ ِنل درتٖريي َٖرييٖ  وعملرياً   دٍيدِٗٙٗٛ ِسيت ٌهُ "

وسياّريْ دلفإريمٛ ّٜريٜ ٖريّى َ وريَ وٕدّ٘ريٛ       لريري٘  دلْسَ دلٗى  ٘ٗنًد ٍٍّْٖٔ لريْ  

فٖي دٍٍّفو ان تٕدٓ دلسَ يٖٛ ٔدته يىل د٧ٍالَٗ غري  دلٍاّرييٚ صمرريْ عتلري      

 ٌٖيًد صَ يًٖا عتفغ لْ واٞ ْٔ٘ دلوٙ نىدتْ ٌا نتندً دللاِن دلٗى .
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 معالجات والحلىلال

 إعداد/ عجد السلم ٗح٘ى الوحغَزٕ
 

االقتصبد ال٘وٌٖ ثغج٘عتِ اقتصبد زٗعٖي ٗعتود ثدزرٔ كج٘اسٓ علاى هاب تٌاتذ اٛز ي     
% 70تود قغبخ ٍاسع هي السكبى على ًشبط الصزاعٔي ٍُٗشبل القغبخ الصزاعٖ حَالٖ ٍٗع

هي اٛٗدٕ العبهلٔي كوب ٗعتود االقتصبد ال٘وٌٖ على قغبخ الٌيظ ٍالبابش ٍالارٕ    تقسٗجبً
على السبحٔ االقتصبدٗٔ ال٘وٌ٘ٔ ٍأصاجح   دخل هٌر هٌتص  الخوبًٌ٘بت كلعت ز ٘سٖ

% هاي حصا٘لٔ إٗاسادات    45حلاٖ اإلروابلٖي ٍحاَالٖ    ٗشكل هاب ٗقابزة زثاع الٌابتذ الو    
% هاي صابدزات الا٘وي    83الوَاشًٔ العبهٔ للدٍلٔي كوب ٗوخل قغبخ الٌيظ ٍالببش حاَالٖ  

السلع٘ٔ لل بزدي ٍهصادز هْان هاي هصابدز دخال الجلاد هاي العوالت الصاعجٔي ٗل٘اِ           
ز هل٘اابز دٍال 3.3إلااى ًحااَ  م2015تحااَٗلت الوبتااسث٘ي ٍالتااٖ ٍصاالت خاال  العاابم   

فااٖ  أهسٗكٖي كبًت ثوخبثٔ البَث ٍاإلًقبذ لجلدّن الوحبصس ح٘ج هكٌتِ هي االستوساز 
سعس صسف فاٖ تحق٘  قدز هي االستقساز فاٖ  ٍأسْوت است٘ساد احت٘بربتِ هي ال بزدي

أسعبز السلع ٍال دهبت عَا  فتسٓ الحاسة التاٖ قبزثات العابه٘ي     فاٖ العولٔ الَعٌ٘ٔ ٍ
 االقتصبدٗٔ الشبهلٔ.هي العدٍاى العسكسٕ ٍالحسة 

 ادلؤؼساد اٌؼبِخ : آصبز ورداػُبد احلسة ػًٍ ؤثسشؤوال 

دذتريريرييُ ٌهٌسامِريريريا دلقّمفريريريٛ دلسَريريري يٖٛ ٔدلالٗريريريٛ ٔد٥تّٖريريريامٖٛ ِياريريريْ نٔريريرياىًد   

دلٗىَ ِٔ ً ٌٖٕىٚ ٔدٙٝٛ ِمريا د٩ٔرياى وريَ فري٦ه     لري٘ صىٗلٛ صمٜ زتىن د٧ٔٙال 
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 دل٤ّيدٓ دلساوٛ دلّالٗٛ:

ري ٜٗريريريٖ ّريريريّن دلٍريريرياِٚ دامريريري٘ د٫مجريريريال٘  العععع و صععع د األداء االقتتراجععع   - 1

% ولاىٌريٛ ٌالسرياً دلَرياٌ     34.9دٌ ىاّريًا ٌمغريْ ٌَريٍّْ    ً 2015دلسرياً  لريري٘  دذتلٗل٘ 

لمٝيُ ٔدلري  مورييٓ    ًري ٖٔسٕم هلا يىل نٍٍاُ صنٖنٚ نِىّا د٩ٔاى دلٍاّي2014ٚ

ٖٛ دلٍٍٜ دلّّٝٗٛ ٔدلٍْىٓ درتإٛ ٔدلساوٛ ٔصعمْ دل ٕ  وَ د٧ٌْعٛ د٥تّٖام

ٔد٥ٍريريّٕىاىٖٛري ٖٚريريات لريريولا نًوريريآ دلٕتريريٕم ٔدل ّيٌريرياٞ ٔدلغريريودٞ ٔدلٗريريآ ٔدلٍلريرين      

ٔدلّسمريريٗي ٔدليصاٖريريٛ دلٖريريٝٗٛري ِٔسمٗريري  مصريريي دلريرياضتا دلٍّىريريٕٙ ٔٔتريريذ دلٖريرييت صمريريٜ 

ددتاٌريريَ د٥ٍريريّٕىاىٙ دلسريرياًري ِٔلٗٗريرين ٜياريريٛ دلّٙريرياىٚ درتاى٘ٗريريٛ. ٔتريرينىٓ فَريرياىٚ    

ً ٔللريًا لّ مفريٛ دلفيٕريٛ    2015دلٍاِٚ دام٘ د٫مجال٘ صاً لري٘ د٥تّٖام دلٕا  

 دلٚاٟسٛ ثٕدل٘ صْيٚ ومٗاى م٥ٔى. 

% 12.8ّٖٕتريرييت نُ ٖريريٍ ىٓ دلٍريرياِٚ دامريري٘ د٫مجريريال٘ ٌَريريالَ   2016دلسريرياً لريريري٘ ٔ

ًري وٚريالًا يلّٗريا ٍريٍَ ٘نٖرين     2015صرياً  لريري٘  لودٓ د٧ٍٍاُ دل  ّريّنِّا دلري٦ٍم   

ٗريٛ دلري  صٖريفْ    نًوريٛ دلَريٕٗلٛ نٔ د٧ًوريٛ دلال   لريري٘  ً ٔدلّىٕن 2016دلساً لري٘ ٜنٗ 

دذت ريريٕو٘ ٔدرتريريا٘. ٌَٔريريٍَ ِريريود د٥ٌ ىريريأ     لريريري٘ ٌاللعريريال دلٍٍ ريري٘ ٔدلٖي 

نمدٞ د٥تّٖام دلٗى  للن دطتفل ٌٖريَٗ دلفرييم وريَ دلٍرياِٚ دامري٘      لري٘ ٔدليد٘يت 

ًري ِٔريود  2016دلساً لري٘ م٥ٔى  290يىل  2014صاً لري٘ م٥ٔى لمفيم  518وَ وٍما 

 ٍٕٝد حتْ فط دلفلي.و٤ّي صمٜ نُ نصندماد اٍ ٚ وَ دلَ اُ نٕ

يىل  2015فري٦ه دلفرييٚ ٍٖرياٖي     حتكيل عجس كبري فعي املوازىة الع مة للدولعة  -2

)ٍريريٍٛ ٔ اٌٗريريٛ نّريريّي( يريريأً اريرين دلَريريّٕٖآ د٩وٍريريٛ ٌريرين اريريرين         2016نغَريريعُ  

( ومٗريرياى 1.590درتعريريٕط دذتىريرييدٞ ٌَريريٍَ دلسريرينٔدُ ٔدذتريرييُ ٔدذتٖريرياى ٜٗريريٖ ٌمريريا )  

ٕدًٌريريٛ دلساوريريٛ لمنٔلريريٛري مت ِغعٗريريٛ  ىٖريرياهري ىغريريي ِٕتٗريريذ دلٖريرييت وريريَ نغمريريَ نٌريريٕدُ دل  

%( وريَ ِريريود دلسٙريريٌ صريري  د٥تريرييد  وريَ دلٍٍريريا دلياريريٌٙ ٔددتريريٌٞ دلٍّلريري٘ مت   80.3)

ثٕٖمْ وَ دلٍٍٕل درتإريٛ ٔدل٤ٍَريآ دلساوريٛري ٌَٔريٍَ ِريود دلسٙريٌ ٌّٔريود دلٍمريا         
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دلٕدتيت وريَ دلٍٍريا دلياريٌٙ ٔدوّرينٓ     لري٘ دل ٍ  ااٌْ نًوٛ دلَٕٗلٛ دل  ٌننٓ 

 ٙاىٖٛ ٔد٦ٍ٫وٗٛلّْىن دلٍٍٕل دلّ

 ٌ وٕدًٌريريٛ دلنٔلريريٛ اريريٕ ٚ ل ٍّريريا ِي٘ريرييت ٌنى٘ريريٛ      لريريري٘  دل ريريٍ   ٔنٍريريٍاُ دلسٙريري

 د٫ٖيدمدٓ دلساوٛ ٌٍََ:لري٘ نٍاٍٗٛ يىل د٥طتفا  دل ٍ  

وَ تٍن حتالذ دلسرينٔدُ دلريوٙ ميٕرين نِريي وٖريامى       وٍيت ِٖنٖي دلٍفط ٔدلغاً -ن

ٖسن دلٍفط ٔدلغرياً نِريي   هدٓ دلٕتْري لري٘ ِغوٖٛ دلٕدًٌٛ دلساوٛ لمنٔلٛ ٌا٫ٖيدمدٓري ٔ

وٖامى دلٍمن وَ دلٍلن د٧ٍ٘ل. ٌٍََٔ هلا دطتفْٚ يٖيدمدٓ وٕدًٌٛ دلنٔلٛ وَ 

. ٔميٕرين ِريود دلٍمريا ٘اٌريَ وريَ فَرياىٚ دلريٗىَ        ومٗرياى م٥ٔىدً  3.7دلٍفط ٔدلغرياً مبٍمريا   

 / للط.2015ٌٍََ وٍيت ِٖنٖي دلٍفط ٔدلغاً ف٦ه صاً 

دلساوريريٛ ٔدرتإريريٛ   ٍريريّٕىاىِٖٛريرينو  دلٖريرياٌيت ٔدلْريريياآ ٔدلْريريئصآ د٥   -ُ

ٞا    ّري ن ٜٖريٛ وريَ نىٌرياا     لريري٘  ٔدل  ِيلن دلٕدًٌٛ دلساوٛ لمنٔلٛ ٌريا٫ٖيدمدٓري ٍريٕد

ٕريٕىٚ ٙرييدَٟ مفرين    لريري٘  لاٟل دلٍْرياط ددترياىٙ  ريوٓ دلٖرياٌيت ٔدلْريياآري نٔ      

 ٔٙيدَٟ نىٌاا.

دلريري  ِسّىريرين صمّٗريريا وٕدًٌريريٛ  ِسمٗريري  دللريريئ  ٔدلريريٍ  ٔدلَريرياصندٓ درتاى٘ٗريريٛ    -ٛ

دلٕدًٌريريٛ دلساوريريٛ يىل هلريريا دذتريرين ٌّٔمريريا  لريريري٘ ىلريرييت ولريريندى دلسٙريريٌ  ٘ لريريريدلنٔلريريٛ َِريريٍَ 

 دلٍالا ٔد٧ىتاً دل ٍ ٚ.

ٌريّٚ   ٜٖٕه )دٌ ىأ( لري٘ ٌاِٚ دلٍمن د٫مجال٘ اىريا ٍريٍلْ د٫ّرياىٚري    -م

نمدٞ د٧ٌْريعٛ د٥تّٖريامٖٛري   لريري٘  ري ٌَريٍَ دليد٘رييت   صٍْ يٖيدمدٓ وَ دلٚيدَٟ نتن

ثريريريريٛري ٔدل ريريريريٕ  وريريريريَ د٧ٌْريريريريعٛ ٧ُٔ دلٚريريريرييٍٖٛ ٥ ٤ِفريريريريو ي٥ صمريريريريٜ د٧ٌْريريريريط دليد

ٔدلْئصآ د٥تّٖامٖٛ مويِا دلسنٔدُري ٌٔسّٚا ِٕتريذ ٌٟ٘ٗريًا ٌٔسٚريّا امٗريًاري     

زتىمْ صمٜ يٖرييدمدٓ دلٕدًٌريٛ دلساوريٛ لمنٔلريٛ وريَ دلٚرييدَٟ ٔدذتٖريٛ        لري٘ ٔنٔي هلا 

 وَ لاٟل دلٍْاط ددتاىٙ وَ ّياآ ٔو٤ٍَآ دللعال دلساً ٔدلقّمط.

ِٕٔتذ دلٕدىمدٓ وَ درتاىٛ لفيدٓ إٖمريٛ   دٓدٍّّندت دلٕد١ٌ ٔدلعاى -ِري 
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ٌندٖريريٛ دلسريرينٔدُ نٔريريي صمريريٜ ٜٖريريٗمٛ دلنٔلريريٛ وريريَ يٖريرييدمدٓ دلٚريرييدَٟ ٔددتىريرياىل      لريريري٘ 

 ٌٔالّال٘ ظّي صٌٙ دلٕدًٌٛ دلساوٛ ٌولا دلٍما دل ٍ .

ً 2014% صريريريَ 17ً ٌٍَريريريٍٛ 2015ٌٍّاٖريريريٛ  ارتفععع ل العععداً العععع و ا  عععومي   -3

ىٖرياه مبريا    56564لْٗ دلريندفم٘ ٔدرترياى٘٘ يىل   لّٖن تٗىٛ دلنَٖ دلسرياً ٌْري  ِليًٍٖاري 

% وَ دلٍاِٚ دام٘ د٫مجريال٘ري ٌسرين نُ   9464ومٗاى م٥ٔى ْٖٔ ن ٌٍَٛ 25.9ٖسامه

ومٗرياى ىٖرياه    46737ً يىل 2014ااُ تن ٕٔن دلنَٖ دلساً دذت ريٕو٘ ٌٍّاٖريٛ صرياً    

ً 65ومٗاى م٥ٔىري ٌٍٍَٔٛ  2261مبا ٖسامه  . % وَ دلٍاِٚ دام٘ د٫مجال٘ لودٓ دلسريا

    َ نٕريريٍ  ٖيِريري  ٍريريًٍٕٖا   ِٔريري٘ ٌَريريَ ٔوسريرين٥ٓ اريريٍ ٚ ٌ ريرين دللريرياُٖٗ. ِريريود دلريرينٖ

وٕدًٌآ دلنٔلٛ ٔ٘اٞ دلسنٔدُ ٔدذتيُ د٥تّٖريامٖٛ لّٚرياصذ وريَ وْري مٛ دلرينَٖ      

دلسريريرياًري يه ٌمريريريا دلٍّٕريريريط دلَريريريٍٕٙ لريريريا نٌفريريري  صمريريريٜ ٍريريريندم دلريريرينَٖ دلسريريرياً دلريريريندفم٘      

ىٖاهري ٥ٔ ّا  ومٗاى 50365ً ٜٕدل٘ 2015-2012ٔدرتاى٘٘ وَ وٕدًٌآ د٧صٕدً 

ٔلٕٖريريآ  ٌريريهُ دلٕلريرياٞ ٌَريريندم ِريريود دلريرينَٖ ٍريريٗ ُٕ صمريريٜ َٜريرياُ دل ريريٕ  وريريَ د٧         

 د٥تّٖامٖٛ ٔد٥ّ٘ىاصٗٛ.

ٌٔلٗٛ دلسى٦ٓ د٧ٍٍ٘ٗريٛ   اخنف ض شعر صرف الرا ل الينين مك بل الدوالر -3

ٍريريٕ  دلٖريرييت دلريريٕدًٙ للريرين ٌمريريا ٍريريسي ٕريرييت   لريريري٘ د٧فريرييٝري ٔٔلريري  وفريريي د٧ٍريريساى  

نٔدفي ٍٖرياٖي  لري٘ ىٖاه لمن٥ٔى دلٕدٜن اىا  330ٔم دلري ٜنلري٘ دلن٥ٔى د٧ويٖ ٘ 

% وٍريو ٌندٖريٛ   53ًري ٌٔريولا للرين دطتفٚريْ دلسىمريٛ دلٕاٍٗريٛ )دليٖرياه( ثرينٔم        2017

ًري ٔدلريوٙ  2014دلساً لري٘ دلسنٔدُ ولاٌن دلن٥ٔى ولاىٌٛ ٌَسي دلٖيت دلوٙ ٍام 

 ىٖاه لمن٥ٔى. 215ٜنٔم لري٘ ااُ 

دللريٕٚ  لري٘ سن ٌالسٍٜ د٩في دطتفا  ٍسي ٕيت دليٖاهري ٖلري٘ ِود د٥طتفا  

 نٍساى دلَميت ٔدرتنوآ.لري٘ ددتّٛ د٧فيٝ لري٘ ًٖٔامٚ  دلْيدٟٗٛ لميٖاه

 :تآكل احتي طي ت البيك املركس  الينين مً اليكد األجييب بصبب -4

ً 2015صاً لري٘ % 80.2دطتفا  ٕامىدٓ دلَميت ٔدرتنوآ دلٗىٍٗٛ ثٕدل٘  -ن
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وّّا ٕامىدٓ دلٍفط ٔدلغاً دل  ِٕتفريْ وريَ ٌندٖريٛ    ولنلري٘ ًري 2014ٔولاىٌٛ ٌساً 

 دلسنٔدُ.

دلٕتريريْ دلريريوٙ دطتفٚريريْ لٗريريْ دلٖريريامىدٓ ي٥ نُ دلريريٕدىمدٓ   ِريريٍقفل    لريريري٘  -ُ

ٌٍفُ دللرينى ممريا نمٝ يىل دٍريّىيدى ٌٌٖريذ دلسىري٦ٓ د٧ٍٍ٘ٗريٛ يىل درترياىٛ. لّغعٗريٛ         

 تٗىريريٛ دلريريٕدىمدٓري ٔمُٔ نُ ِّقريريو تريرييدىدٓ دتّٖريريامٖٛ ِيد٘ريرييت لٗريريْ ٍٗاٍريريٛ دلّٙريرياىٚ     

دلريٕدىمدٓ وريَ دلَريميت غري  دلٚريئىٖٛ دلري        لريري٘  درتاى٘ٗٛ ٌٖريٕىٚ ٖسريام لّٗريا دلٍعريي     

نغيتْ ٌّا دلٍمن ٔمبا ٖٚىَ دذتفاظ صمٜ وريا ٍِلريٜ وريَ ورينفيدٓ دلٍمرين دارينٔمٚ       

 وَ دلٍلن د٧ٍ٘ل.

د٥ّٜٗااٗريريآ دطتفريريا  لريريري٘ ِسمٗريري  دللريريئ  ٔدلَريرياصندٓ درتاى٘ٗريريٛ َِريريٍَ  -ٛ

ٔ  4.7وَ دلٍلن د٧ٍ٘ل وريَ   لريري٘  ُٕ م٥ٔى ومٗري  987ًري يىل ٥2014ى ٌٍّاٖريٛ  ومٗرياى م

ًري هلا د٥ّٜٗاا٘ مت ٌْ وٕدّ٘ٛ ٔدىمدٓ دل٦ٍم وريَ دلغريودٞ ٔدلرينٔدٞ    2016ٍٍّى  

ً 2015ٔدلْريريّلآ دلٍفعٗريريٛ ٍٔريريندم نتَريرياط ٔلاٟريرين دلريرينَٖ درتريرياى٘٘ فريري٦ه صريرياً      

 ٔغ ِا وَ دلٍفلآ د٧فيٝ.

ًري 2015لري٘ صاً  %30ٔدىِفال د٧ٍساى لّٖن يىل زا دة معدالت التضخه  -5

ً 2016ًري صمٜ نُ حتل  دٍّليدى ٌَل لري٘ د٧ٍساى لري٘ صرياً  2016لري٘ صاً  7%ٔ

ٓ  % 7ٌٔلاْٟ صٍن   ااُ ٌٍََ ِٕتذ د٫ٌفا  وَ دلٕدًٌٛ دلساوٛ لمنٔلٛ صمريٜ دليٍِريا

 ٔد٧ٕ٘ى ٌٍََٔ نًوٛ دلَٕٗلٛ دل  صٖفْ ٌا٥تّٖام دلٕا . 

ًُـب: عـسائُ     ٌٍّٕؽـأد االلزصـبدَخ واٌــج    َـىَ ِـٓ اٌمزــً واٌـدِبز    600صبٔ

 دلّّٝٗٛ

نظّي ِليٖي دليٕن دلوٙ تاً ٌْ دلياٌ دللإٌٌ٘ لمٝلٕ  ٔدلٍّىٗٛري يٜٖرياٟٗٛ  

( ٖريريًٕ وريريَ دلسريرينٔدُ ٔصمريريٜ 600ٌريريادتيدٟي دلَريريسٕمٖٛ د٧ويٖ ٗريريٛ ٔحتالفّىريريا فريري٦ه )

 دلٍٕٝ دلّال٘:
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  .صنم دللّمٜري وَ دلٍَاٞ ٔد٧افاه ٔدلي٘اه 11403 -

 .وَ دلٍَاٞ ٔد٧افاه ٔدلي٘اه صنم ددتيٜٜ  19343 -

ٞا 13ري ٔ ًدعاىو 15 -  .وٍٗا

 فٌدُ ٍّٔ ٛ وٗآ.237ستعٛ ٔوٕلن اّيٌاٞري ٔ  148-

 ٍّ ٛ ٔستعٛ دِٖا٥ٓ.    282-

 .ًدَٔ٘ي ًاايٖل  1289-

 ِنوي ِٔٚيى. و٥ًٌٍ - 380.366

 263ري ًٔدونىٍريريريريريٛ ٔوسّريريريريرين 719ٔري ًدوَريريريريريٙن 675وٍْريريريريريهٚ ٜ ٕوٗريريريريريٛري  1553  -

ٔ  201وٍْهٚ ٍٗاٜٗٛري ٔ 202ري ًٔإٝٗ ًاوَّْفٜ ٔويلل ومسريَ   100وٕتيت نٔرييٙري 

 ٔ  5193وٍْريريريهٚ يص٦وٗريريريٛري ٔ 20وٍْريريريهٚ ٔوٍٍريريريٜ ٘ريريرياوس٘ري ٔ 108ٔوٍْريريهٚ ىٖاٙريريريٗٛري 

ٔ  476ري ًٟٗاغود ًاشتٌٌ 641ٍٔٗمٛ ٌلنري ٔ 2317وٍْهٚ ياىٖٛري ٔ  515ٌاتمٛ غريودٞري 

  ٔ ٔ  294ٍريريٕ  ٔزتىريرييت يريرياىٙري  ٌاتمريريٛ ٔتريريٕمري   216ري ًٔاوٖريريٍس 254ستعريريٛ ٔتريريٕمري 

. ٔنصريندم دلٚريٝاٖا ٔد٧ٙرييدى    ًاًىدصٗري  ٜلري٦ً  1376ىصٛ مٔدَ٘ ٔوٕدّ٘ري ٔوٌ 179ٔ

  دلَسٕمٙ د٧ويٖ ٘. ٌِدٖن ٌٍََ دٍّىيدى دلسنٔدُلري٘ ٔدرتَاٟي 

 صبٌض ب: ِظب٘س احلسة االلزصبدَخ

للريريرين نفريريريوٓ دذتريريرييُ د٥تّٖريريريامٖٛ صمريريريٜ دلريريريٗىَ وعريريرياِي ٔنّريريري ا٥ً وّسريريرينمٚري     

ٔدٓ ٔد٧ٍريالَٗ ٔدلري  ٍِّريالٜ    دٍّقنً لّٗا دلسنٔ دلَسٕمٙ د٧ويٖ ٘ نٌْرييت د٧م 

ِّٔىٕن نٌرييً  ويت دللٕدٌا ٔدلْيدٟيت ٔد٧صيدت دلنٔلٗٛ ّٜٜٔ ويت دلفعيٚ د٫ٌَاٌٗٛري 

ٔنمٔدٓ ٍٔٔاٟن دذتيُ د٥تّٖامٖٛ دل  االريْ ارين وريا لريْ ص٦تريٛ ثٗرياٚ        وعاِي

 د٫ٌَاُ ٕٔٔ٘مٓ صمٜ تٗن دذتٗاٚ ::

د٧ٔىل لٍرينٞ  لي  دذتٖاى دل ٙ ٔدلٍٝيٙ ٔددتريٕٙ دلْرياون وٍريو دلمٝعريآ      .1

 دذتيُ ٔدلسنٔدُ دلسَ يٙ.

لَريرياا دجملريرياه لمفريرياى ِريريامٙ لٍٗريرييت اىٗريريٛ ٔريري٦ٗ  يوٍريرييت ِٖريرينٖي دلريريٍفط ٔدلغريرياً ٔ .2
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وٍٗريرياٞ لريريري٘ ومٗريريُٕ ٌيوٗريرين ٌفريريط فريرياً ااٌريريْ وّٕد٘ريرينٚ وريريَ تٍريرين ٌريرينٞ دلسريرينٔدُ  

دلٚريريٍٛري ٔحتٕٖريرين تٗىّّريريا يىل فريرياىٛ دلريريٗىَ. ِٔلريرينى )درتَريرياىٚ( نٔ وريريا ٖسريرييت     

يٌّرياٛ ِٖٔرينٖي دلريٍفط ٔدلغرياً ثريٕدل٘       ٌّ مفٛ دلفيٕٛ دلٍنٖمٛ ٌٍََ ِٕتذ

 ً للط.2015ومٗاى م٥ٔى ف٦ه نّّي دلساً  4.1

دللاٌن ميٍيت دلسنٔدُ ِفيٖا ِٖٔنٖي اىٗٛ ٌِٖن صريَ ومٗريُٕ ٔواٟريٛ نلريذ     لري٘  .3

وٍٗرياٞ  لريري٘  ٌيوٗن ٌفط فاً ستىمٛ مدفن فٌدُ دلٍفط دلساٟي )ٍفٍٗٛ(ٕريالي  

دل ىٗريٛ وسيٙريٛ   ىنِ صَٜٗ دلٍفع٘ ٌاذتنٖنٚ وٕٕ٘مٚ وٍو ٌرينٞ دذترييُري   

لمَّيُ لمٍٝي ٔيٜندٗ نٙيدى ٠ٌٗٗٛ ٔدتّٖامٖٛ ٖٖسَ صمريٜ مٔه ٌهاىمريّا   

وٕدّ٘ٛ ااىٔريٛ ٌّريود دذتٙريي لٗىريا لريٕ ٜرينْٔري دلَريفٍٗٛ تنميريٛ ٔحتّرياٛ يىل          

ٕريريٗاٌٛ صا٘مريريٛ ٔميٍريرييت اريري دُ دلسريرينٔ د٥تريرييدُ وٍّريريا لٌّٖٔريرينِا مبريريامٚ دلريريأًٓ   

نٔ ٥ٍريّّندلّا   لّْغٗمّا ٔي٘يدٞ نصىاه دلٖٗاٌٛ. ِٔ٘ وسيٙريٛ يوريا لملٖريذ   

 .(٥ ا  دهلل)ٌسىن يىِاٌ٘ 

نّّي دذتيُ د٧ٔىلري ٔريي لريي  ٌسرين هلريا     لري٘ نٔتذ دلسنٔ ٕٕٔه دلٕدىمدٓ  .4

تٗريريٕم صمريريٜ دلريريٕدىمدٓ ٔدٍريريّٝنٗ ٌعريرياً دلّٖريرياىٖ  لمَريريىاا ٌريرينفٕه دلَريريفَ        

لريريري٘ لمىريريٕد١ٌ دلٗىٍٗريريٛري ٔلريريي  ي٘ريرييدٞدٓ ِفّريريٗٓ لمَريريفَ داىمريريٛ ٌالٍٚريرياٟيت    

ىٍٗريريٛ ٔلملريٕدٌا ٔد٧صريرييدت دلنٔلٗريٛري ٖٔريرينليت   دٌّّريريال لمَريٗامٚ دلٗ لريري٘  ٍ٘ٗريِٕ٘  

دلّٙريرياى ىٍريريًٕ ٔىّريريأٝ صمريريٜ اريرين ِٖريرييٖ ري ِٔريريٕ وريريا ٍريرياِي وريرييت غيدوريريآ         

دىِفريريريال نٍريريريساى دلَريريريميت  لريريريري٘ دلّريريريهف  ٔدىِفريريريال ِ ريريريالٗذ دلٍلريريرين ٔدلّريريريهواري   

 ٔدلٍٚاٟيت ٔدلٕدم دلَّٕىمٚ وَ درتاىٛ ٔفم  وساٌاٚ يٙالٗٛ صمٜ دلٕداٍا.

ٍمريرين دلَريريٗامٖٛ وريريَ ٌفريريط ٔغريرياً وريريهىُري ث ريريا ٜريريٌُ د٫ٕريري٦ا وريريَ وريريٕدىم دل .5

لملريإٌُ   دلسإىٛ ٕريٍساٞ ٔللرياً  لري٘ ٔىلل دذتٌُ ِٕىٖنِا لمٍٍا دلياٌٙ 

ٔلٕدّ٘ريريٛ نًوريريٛ دليٍِريريآ دلريري  صٖريريفْ ٌالٍمريرين ٧ّريريّي ِٔٚريرييى وٍّريريا مجٗريرييت        

دلٗىٍٗا ٌ رين ّرييدّٟٝي ٔدٌّىرياٞدِّي دلَٗاٍريٗٛ. ٌرين نٍريّي ٜريٌُ د٫ٕري٦ا         



 عهً انيمه يىو مه انعدوان أنف

124 

 ألف يوم من العدوان

٘   لري٘  لّٖرين لمىريٕداَ ٔترين دىِفرييت ٍريسيِا       وٚاصفٛ نٍساى وريامٚ دلغرياً دلٌٍلري

 إ ًد صَ دلَسي دليا٘.

ٔلمىلاىٌٛ للط لًُ دلٍّٕط دلٍَٕٙ لساٟن ٌٗيت دلغاً )ٌرينُٔ دلريٍفط( فري٦ه     

دلسريريرياً لريريريري٘ ومٗريريرياى ىٖريريرياه   37.7ً ٌمريريريا 2014-2012دل٦ٕٔريريريٛ د٧صريريريٕدً دلاٙريريريٗٛ  

دلٕدٜنري ٔدلًٕٗ َّٖٕل٘ ٌُٜ د٦ٕ٫ا صمٜ ِوٓ دلٍريالاري ورييت دلسمريي نُ ِريوٓ     

ِمريا د٧صريٕدًري ٔنُ دلٍريالا دلري      لريري٘  ٍَٛ وٍٍٗٛ صمٜ نٍساى دلٍٗيت دللنميريٛ  دذت

. ٌٔالّريال٘  (1)ظرين د٧ٍريساى دذتالٗريٛ ناري  ٌ ريٕ      لريري٘  ّٖٖٝن صمّٗا دذتريٌُ  

لريريًُ صْريرييدٓ دلمٗريرياىدٓ تريرين دٍريريّٕىل صمّٗريريا دذتريريٌُ وريريَ ٌندٖريريٛ ٍريريٗعيِْ صمريريٜ  

 ستالعٛ وهىُ يىل دلًٕٗ.

داالعريآ ددتٌٍٕٗريٛ   لريري٘  اٗريٛ  دّٜٙاً يٖرييدمدٓ دليٍريًٕ دلٚرييٍٖٗٛ ٔددتىي    .6

ِمريا داالعريآ مبريا    فريري٘  دلٕتْ دلريوٙ ااٌريْ ويٍِريآ وٕظ   لري٘ ٔدلْيتٗٛري 

لريري٘  دلٖريا  د٫ٖيدمٖريٛ ِٖرييت وريَ دلٍٍريا دلياريٌٙ       فريري٘  لّٗا ويٍِريآ وٕظ 

 دلسإىٛ ٍٕساٞ.

ومٗريُٕ م٥ٔى ارياُ د٥ِفريا  ٌْريهٌّا ترين مت       900ِٕتٗذ ٕيت وٍٝٛ ِلنى ٌري  .7

ٌآ دل  ِٖيت ل٨ٍريي دلفلري ٚ صري  ٕريٍنٔ      ويت دلاضتا ِٔ٘ ختٗ د٫صا

 دليصاٖٛ د٥ّ٘ىاصٗٛري مت دلّٕدٕن ويت ددتّآ دلاضتٛ ٫ٖلالّا.

 دّٜٙاً وَّٝلآ ّياآ د٥ِٖا٥ٓ دلٗىٍٗٛ لنٝ دلٍعاً دلَسٕمٙ. .8

لئ  تٕٗم اٍ ٚ صمٜ حت٦ٖٕٓ دلغيٌا وَ درتاىٛ ٔصمٜ ْٔ٘ دلّٝنٖرين   .9

 ٧ا  وَ دلغيٌا.وَ دلَسٕمٖٛ دل  ّٖٕد٘ن ٌّا دلسنم د

ِّيَٖ دلسىمٛ دلٕاٍٗٛ يىل درتاىٛ ٌْريّٜ دلٍٕرياٟن ٔدّٜٙرياً اىٗريآ اريٍ        .10

نًوٛ ٍريٕٗلٛ ٜريامٚ نٔرييٓ صمريٜ     لري٘ وهىُ لنٝ دليٌِتٛري مما ٍََِ لري٘ وٍّا 

 دللعال دلٍٍ ٘ ٔدلٖي:.

                                                      

 .  12، صمرجع سابقلياسة ري  العدوا ، ا سار االجلترادية ا 1-
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ٌلن ٌسل وّاً ٔٔظرياٟذ دلٍٍريا دلياريٌٙ دلريٗى  وريَ دلسإريىٛ ٕريٍساٞ يىل         .11

دلّٝريري٦ٖٕٓ ٔدلّساوريرين وريرييت درتريرياىٛري إدٜريرينٚ وريريَ   لريرييل صريرينُ ٔيغريري٦  ٌعريرياً  

يٍريريلاط لريريري٘ نمٔدٓ ٔوعريرياِي دذتريرييُ د٥تّٖريريامٖٛ دتريريهٔد يلّٗريريا ٌسريرين لْريريمّي   

 دلٍمن صَ يًٖا.

درترياىٛ ٔدلري    لريري٘  دّٜٙاً ٔوٖامىٚ وا ٍِلريٜ وريَ نىٕرينٚ دلٍٍريا دلياريٌٙ       .12

 ومُٕٗ م٥ٔى ٌ٘ٞ وٍّا غتٗ دلٍٍٕل د٧ِمٗٛ. 900ِلنى ثنٔم 

ٕىٖريرين دلسىمريريٛ وريريَ ىٍٔريريٗا د٥حتامٖريريٛ ٔد٥ٍريري٦ّٗٞ صمريريٜ  يٖلريريات صىمٗريريٛ اٍاصريريٛ ِٔ .13

صنُ لٗىا ٍْْٖ لري٘ دل ىٗٛ دلعٍٕصٛ وَ تٍن ِامٙ ٔليل دلٍٍا دلياٌٙ 

 نصىاه دلليٍٕٛ ٔمبَاٌنٚ مٔه دلسنٔدُ.

وٍريرييت ٔصيتمريريٛ ٌلريرين لريريٕدٟل نوريريٕده دلٍٍريريٕل دلّٙاىٖريريٛ ٔد٫ٍريري٦وٗٛ يىل درتريرياىٛ      .14

وَ تنىٚ دلٍٍٕل صمٜ ِلنٖي دلٍٍٕل دليدٍمٛري مما ٜن لري٘ لّغوٖٛ َٜاٌاِّا 

لريريريري٘ نًوريريريٛ ٍريريريٕٗلٛ لريريريري٘ فريريرينواِّا للعريريريال دلَريريريّٕىمَٖري َِٔريريريٍٍْ ٌسريريرين هلريريريا 

 دلٍٍٕل.لري٘ دلٍٍٕلري ٌسن نُ نٜٙي دللعال دلّٙاىٙ صَ يٖندل نوٕدلْ 

 زاثًؼب: احلٍىي وادلؼبجلبد

دلريريريٗىَ لريريريري٘ للريريرين نٕريريريٍ  د٫ٕريريري٦ا د٥تّٖريريريامٙ ٔدلريريريال٘ ٔدلٍلريريرينٙ ٔد٫مدىٙ    -1

ٔميٕريرين دلريرينفن ٧ٙ ٜمريريٕه نٔ وسادتريريآ   ٔدلّه٘ٗريرين ٥ حتّىريرين دلّريريهف ٙريريئىٚ

 ٌِٔمدم نِىٗٛ ٕٔ٘م ٌيٌاوٚ ٔا  ل٦ٕ٬ا دلْاون لمى ىدٓ دلّالٗٛ: نفيٝ

د٧ٔٙال دلالٗٛ ٔد٥تّٖريامٖٛ دلٖريسٍٛ دلري  ٕٔريمْ يلّٗريا      لري٘ لٕتذ دلّنِٕى  -ن 

دلٍمريريرين ٌَريريريٍَ دلسريريرينٔدُ دلَريريريسٕمٙ د٧ويٖ ريريري٘ري ٔدلريريري  ًدمٓ ٜريريرينِّا وٍريريريو ّريريريّي     

لريري٘  ًري صٍرينوا صٙريٌٓ دلنٔلريٛ صريَ ملرييت ويٍِريآ ٔن٘ريٕى دلريٕظفا         2016نغَعُ 

 دللعاصا دلنٌ٘ ٔدلسَ يٙ.

دلّقفٗريريريذ وريريريَ وساٌريريرياٚ دلريريريٕداٍا دلريريري  َِريريريٍَ لّٗريريريا دلسريريرينٔدُ دلسَريريري يٙ   -ُ

ٜٗاِّي ٔوسْٗريّّيري ٔلٚريىاُ   لري٘ ٔدذتٖاى ٔدذتيُ د٥تّٖامٖٛ دل  دٍّّنلّّي 
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 يت دلسىمٛ دلٕاٍٗٛ.دٍّليدى نٍساى دلَميت ٔدرتنوآري ٔدٍّليدى ٍسي ٕ

دذتفريرياظ صمريريٜ و٤ٍَريريآ ٔنّ٘ريريٌٚ دلنٔلريريٛ دلريري  َٖريريسٜ دلسريرينٔدُ ٫ٍريريلااّاري     -ٛ

ٜٗريريٖ نُ دلّريرينِٕى دلريريوٙ ّريريّنِْ د٧ٔٙريريال د٥تّٖريريامٖٛ ٔدلالٗريريٛ ٔدلٍلنٖريريٛ فريري٦ه         

دللٗرياً ٌٕظاٟفّريا   لريري٘  د٧ّّي دلاٙٗٛري نٍٕ  ّٖنم ٌلاٞ دلنٔلٛ ّٖٔنم دٍريّىيدىِا  

وريَ ٔد٥ٍريّليدى ٔدللٗرياً ٌارترينوآ د٧ٍاٍريٗٛ      ٜفريغ د٧ لري٘ دلنلال صَ دلٍمن ٔلري٘ 

 زتا٥ٓ دلّسمٗي ٔدلٖٝٛ ٔدليصاٖٛ د٥ّ٘ىاصٗٛ ٔغ ِا.لري٘ 

ٙريىاُ دٍريريّىيدى د٧ٌْريعٛ د٥تّٖريريامٖٛ د٫ٌّا٘ٗريريٛ ٔدرتنوٗريٛري ٔملاٖريريٛ تعريريال     -م

دلٍٍٕل ٔدلٖاىت صمٜ ْٔ٘ درتٖٕ٘ وَ ِندصٗآ دلسنٔدُ ٔدذتيُ د٥تّٖامٖٛ 

 آ د٥تّٖام دلٕا .دل  االّْ تٍن غ ٓ وَ تعاص

ِريريري دلٖريريىٕم ٔوٕدّ٘ريريٛ دلسريرينٔدُ دلسَريري يٙ دلغاّريريي دلريريوٙ ْٖريريٍْ حتريريالذ دلْريريي   

٤ًى صمريٜ نصندٟريْ   ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ ٔنويٖ ا ّٜٜ ّٖٝل  لْسٍٍا دلٗى  دلٍٖريي دلري  

 ًٌهُ دهلل ِساىل.

ٔنواً نٙ ٌيٌاوٚ ل٬ٕري٦ا د٥تّٖريامٙ ٘اٌٍرياُ نٍاٍريٗاُ ٍٍٖغري٘ دلّٖرينٙ        -2

َ شتريريريااي صمريريريٜ زتىريريرين د٧ٔٙريريريال دلَٗاٍريريريٗٛ    ىريريريا ثريريريًٌ لريريريا مي٦ٌٕريريريْ وريريري  

 ٔد٥تّٖامٖٛ ٔد٥ّ٘ىاصٗٛ ِٔىا:

دٍريريّسامٚ دلّريريٕدًُ دلريريال٘ ٔدلَريريٗعيٚ صمريريٜ صٙريريٌ دلٕدًٌريريٛ دلساوريريٛ       : اجل ىععب األول

ومٗرياى ىٖرياه فري٦ه صرياً      1590لمنٔلٛ دلوٙ ِسنٝ ان درتعٕط دذتىيدٞ ٜٖٗ ٌما 

مٚ دل  صٖفْ ٌالٍٍريا  ٔ اٌٗٛ نّّيري ٔااُ وَ ٌّاْٟٙ نًوٛ دلَٕٗلٛ دلالٗٛ دذتا

 دلياٌٙ دلٗى  ٔٙيٌْ وسْ دلٍٍٕل ٔدلٖاىت د٧ِمٗٛ.

ٌٔالّال٘ لًُ دلَٗعيٚ صمٜ صٌٙ دلٕدًٌٛ دلساوٛ ٔففٚريْ يىل نمٌريٜ دلَريّٕٖآري    

نٙ يٕريري٦ا وريريال٘ ٌٔلريرينٙ ٔدتّٖريريامٙ   لريريري٘ ٖسريرين دلريرينفن د٧ٍاٍريري٘ ٜٔٙريريي دلٌدٖٔريريٛ   

ٍلنٖريريٛ ِسٖريريذ ٌالٍمريرين تريريامًري ٌٔريرينُٔ ٙريريٍط دلسٙريريٌري لََّريريّىي د٧ًوريريآ دلالٗريريٛ ٔدل

 ِّٔنم د٥ٍّليدى د٥تّٖامٙ ٔد٥ّ٘ىاص٘.
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 اآلتي:فعي وأهه إجراءات الصيطرة على عجس املوازىة الع مة تتنثل 

حتٖٗن دلٕدىم دلساوٛ لمنٔلٛ وَ دليٍريًٕ ٔدلٚرييدَٟ ٔلري  د٧ٔصٗريٛ دللإٌٌٗريٛ       -

دلٍالوٚ )لٍّال ِّرييُ ٙرييٖل ِّٔيٖريَ مجياري٘ اريٍ دُ ٥ غتفٗرياُ صمريٜ        

 يدٓ لمنٔلٛ لنٝ دلغ  غ  وّٖٝمٛ ٙيٍٖٗٛ ٔغ  ٙيٍٖٗٛ(.نٜن ٔوّهف

ويد٘سريريٛ ٔيٕريري٦ا دلٍعريرياً دلٚريرييٖل )اٍَريريَ ٔوسريرين٥ٓري ٔيلغريرياٞ د٫صفريرياٞدٓ  -

دل  ااٌْ ِّىّيت ٌّا ٌسل د٧ٌْعٛ( ٔهلا صري  ِسرينٖن دللريٕدٌا دلٚرييٍٖٗٛ     

ٔددتىياٗٛري مبا ّٖٕداريَ ٔظريئت دذترييُ دللاٟىريٛ ٖٔسريٕ  دلٌٗدٌٗريٛ صريَ        

دلغاًري ٔصَ دلٚيدَٟ ٔددتىاىل دل  للنِّا وَ صرينم وريَ   يٖيدمدٓ دلٍفط ٔ

داالعريريآري ٔمبريريا ٖ فريرين يصريريامٚ ًِٕٖريرييت د٧صٍريرياٞ ٔدلّ ريريالٗذ دلساوريريٛ )وريريَ        

 هدٓ دلٕتْ دلسندلٛ دلٚيٍٖٗٛ.لري٘ دليًٍٕ ٔدلٚيدَٟ ٔددتىاىل( ٔعتل  

ي٘ريريرييدٞ يٕريريري٦ا يمدىٙ ِريريريٌده وريريريَ ف٦لريريريْ د٧اريريرياٞ دلِٕىٗريريريٛ ٔدلّ ريريرييىٚ وريريريَ   -

دللعاصريريآ دلنٌٗريريٛ ٔدلسَريري يٖٛري ٔيٜالريريٛ وريريَ ٌمريريا   لريريري٘اْريريٕلآ دليٍِريريآ 

دلنٔلريٛ دلرينٌٗا ٔدلسَري يٖا لمّلاصرينري ِٔيّريٗن      فري٘ نٜن د٧٘ما وَ وٕظ

 دلٍفلآ دلساوٛ.

دلٍٖٝ ٌ ن دلٍَن صَ وٖامى ثٕٖن فاى٘٘ )وَرياصندٓ ٔتريئ ( لَرين     -

اريرين وريريَ دلٕدًٌريريريٛ دلساوريريٛ لمنٔلريريٛ ٌاليٖريرياه ٔوٗريريٌدُ دلريريرينلٕصآ       لريريري٘  دلسٙريريٌ  

 ٌالن٥ٔى.

ففريريريل دلسٙريريريٌ دل ريريريٍ  لريريريري٘ وٗريريريٌدُ دلريريرينلٕصآ وريريرييت دلسريريريا    جل ىعععب الثععع ىي:ا

ٔدلريريوٙ دٍريريٌٍّت ولريرينىدٓ دلٍمريرين وريريَ دلسىريري٦ٓ دلٖريريسٍٛري ٔهلريريا ٌَريريٍَ       درتريرياى٘٘

ٍٗاٍآ "دلٍاُ دلقمٕل" ٔصىمٗآ د٥ٍريّ دم دلسٍٕٗريٛ وريَ درترياىٛ لمَريميت ٔدلٍٚرياٟيت       

اٟي ٔغ  دللٍريٕه  غ  دلٚئىٖٛ دل  نغيتْ ٌّا دل٦ٍمري ٔنمٓ يىل د٥ٌٍٍّدت ددت

دتّٖامًٖا لا ميم ْ دلٍمن وَ دلسى٦ٓ دلٖسٍٛري فإٛ ٔنُ ِود د٥ٌٍٍّدت ٖهِ٘ 

ظريرين ِٕتريريذ ِريرينل  دلٍلريرين د٧٘ريريٍل وريريَ دللريريئ  ٔدلَريرياصندٓ ٔد٥ٍريريّٕىاىدٓ      لريريري٘ 
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ظرين دلّٕتريريذ  لريري٘  درتاى٘ٗريٛ ٔدلسٕدٟري  دلفئٙريٛ صمريٜ حتري٦ٖٕٓ دلغيٌرياري ٔاريود        

 رتاىٛ.ٍّْ دل م٘ لمٖامىدٓ دلٗىٍٗٛ يىل د

ٖريّي  ِوٓ دلعريئت يمنريا   لري٘ ٌٔالّال٘ لًُ دلَٗعيٚ صمٜ صٌٙ وٌٗدُ دلنلٕصآ 

وَ ف٦ه ي٦ٕا ٌعاً دلّٙاىٚ درتاى٘ٗٛ )ٔوَ نِي صٍإريي ِريود د٫ٕري٦ا ِلٗٗرين     

ٌسل دلٕدىمدٓ ٔوٍيت دل ٕ  دل ٕ  وريَ دلريٕدىمدٓ غري  دلٚريئىٖٛ وريَ درترياىٛ(ري       

ٛ ٌٔنُٔ ِلٗٗن ٔوٍيت دلريٕدىمدٓ لريًُ هلريا ٍريٗلٕم دلري      اريٍ ٚ ٥ اري     ٦ٍم يىل ااىٔري

لريري٘  دهللري ِٖن لّٗا يىل ويٜمٛ ٍِسرينً لّٗريا دلسىري٦ٓ د٧ٍٍ٘ٗريٛ ٥ٔ ِريّى َ دلٍمرين       

ِوٓ دذتالٛ وريَ ِريٕل  ٔدٍريّ دم دلغريودٞ ٔدلرينٔدٞ وريَ درترياىٛري ِٔرينفن لّٗريا دلري٦ٍم           

لٗىريريا ٖسريرييت ٌريريري )دجملاصريريٛ د٥تّٖريريامٖٛ(ري فإريريٛ نُ ولريريا  ٔتريريذ دذتريرييُ ٔدلَّريريٕٖٛ       

ٙريريٝٛري ٔصمٗريريْ لريريًُ ملاٖريريٛ دلٍمريرين وريريَ دلٕٕريريٕه يىل ِريريوٓ دليٜمريريٛ   دلَٗاٍريريٗٛ غريري  ٔد

درتع ٚ نوي ٌالا د٧ِىٗٛ االا مت دلٍٍّْٗ يلْٗري ٍٍٖٔغ٘ نُ ٖ ريُٕ ٙريىَ نٔلٕٖريآ    

  ِوٓ دليٜمٛ.

3-        ٘  ٜفريريٌ د٧ٌْريريعٛ د٥تّٖريريامٖٛ ٔد٥ٍريريّٕىاىٖٛ لريريريري٘ دلٍمريرين وٕٙريريٕل غاٖريريٛ لريريريري

مجريال٘ري فإريٛ   دلٍاِٚ دامري٘ د٫ لري٘ د٧ِىٗٛ لّٝلٗ  وسن٥ٓ منٕ وٍٕ٘ٛ 

ٌسريرين نُ ٜلريري  دلٍريرياِٚ دامريري٘ د٫مجريريال٘ دٌ ىاّريريًا )منريريًٕد ٍريريالًٍا( مبسريرينه        

% ٔل  ِلرينٖيدٓ د٧ّريّي دلٍٖرييوٛ وريَ     12.8ًري 2015ٔ% ف٦ه دلساً 34.9

  ً.2016دلساً ددتاىٙ 

ٔلٗىريريا غتريريٗ ِىاريرين دلٍلريرين د٧٘ريريٍلري ٔدلس٦تريريٛ وريرييت دلسريريا  درتريرياى٘٘ري          -4

 دلسادتآ ِّىٕن :: ٔٙىاُ ِٕل  وّعمٍآ دلٍمن وَ درتاىٛ لًُ

دختاه ي٘يدٞدٓ ٕاىوٛ لّلٗٗن دلٕدىمدٓ غ  دلٚئىٖٛ وَ درتاىٛ ن٥ًٔ ٌٔنى٘ٛ 

ٜاه دٍّىيٓ صىمٗٛ دٌٍٍّدت وا لنٝ دلٍمن وَ ٌلن ن٘ريٍل ٌَريٍَ   لري٘ نٍاٍٗٛري ٔ

ٍريندم تٗىريٛ   لري٘ صنً ِلٗٗن دلٕدىمدٓ غ  دلٚئىٖٛري لًُ دلٍمن ٍّٕدْ٘ ٕسٌٕآ 

ولنوريريٛ هلريريا تٗىريريٛ دلريريٕدىمدٓ وريريَ دلغريريودٞ    لريريري٘ اىٛري ٔٔدىمدِّريريا دلٚريريئىٖٛ وريريَ درتريري  
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ٔدلنٔدٞ ٔدلّْلآ دلٍفعٗٛري فإٛ نُ نل  دلَّٕٖٛ ٔٔتذ دلسنٔدُ ٔىليت دذتٖرياى  

صمٜ دلٍمن ٥ ٍِرينٔ تيٍٖريٛري ِريود رري٦ت دلّريندصٗآ دلري  ٍْٗريّنِا ٍريسي ٕرييت          

دلسىمريريٛ دلٕاٍٗريريٛ يُ   ٖريريّي ِلٗٗريرين دلريريٕدىمدٓ ٔويد٘سريريٛ ٍٗاٍريريٛ دلّٙريرياىٚ درتاى٘ٗريريٛ       

  ن صاً.ٌْ

اَريريي دذتٖريرياى دلفريريئ  صمريريٜ دلّسريرياو٦ٓ درتاى٘ٗريريٛ لمٍٍريريٕل دلّٙاىٖريريٛ         -

 دللعال دلٖي:.لري٘ ٔد٦ٍ٫وٗٛري ٔدٍّسامٚ دلٕلٛ 

دلٍٝريريٖ وريريَ فريري٦ه د٧ّريريلاٞ ٔد٧ٕريرينتاٞ صمريريٜ وريريٍ  ٔتريريئ  ٌلنٖريريٛري ٔوريريٍ    -

ٔوَاصندٓ ٔتئ  صٍٗٗٛ )تى ري وّْلآ ٌفعٗٛ( لمٝ ٕوريٛري ٔتريئ    

ري وْريريّلآ ٌفعٗريريٛ( ولاٌريرين ٙريريىاٌآ ثريريٍ  )صٍٗٗريريٛ( لملعريريال درتريريا٘ )تىريري 

 لمّٙٛ دلليٙٛ.

دلٍٝريريٖ ٌ ريرين دلعريريي  صريريَ ٔمٖسريريٛ ٌالريرين٥ٔى لمٍٍريريا دلياريريٌٙ دلريريٗى ري صريري   -

ِ ٕٗذ دلّٕدٕن ويت د٧ّلاٞ دلوَٖ ٥ ًده لنّٖي لٕدٟل والٗٛ وريَ دلٍلرين   

د٧ٍ٘ل رإٛ )صىرياُري ددتٌدٟرييري يٖرييدُ( ٔدليدلٚريا لمسرينٔدُ ٔدذترييُ       

د٧ٕرينتاٞ دلريوَٖ ِرييٌعّي ٌريالٗىَ وٖريا  ياىٖريٛ        صمٜ دلٗىَري ٔاود ورييت 

اريريٍ ٚ ٔصمريريٜ ٔ٘ريريْ درتٖريريٕ٘ ٜ ٕوريريٛ دلٖريريا دلْريريسٍٗٛ ٔدلريري  لريرينّٖا         

لريريٕدٟل والٗريريٛ ِاٟمريريٛ وريريَ دلٍلريريرين د٧٘ريريٍل ٍِٔٝريريٖ صريريَ زتريريا٥ٓ ٌٔمريريريندُ         

٥ٍريريّٕىاىِاري ٔوريريٍ  دلعريرييت دلَريريَّٙٗ دلٚريريىاٌآ دلريري  ٖيدِريريا وٍاٍريريٍٛ.       

اٌٙ ٍٗٝالغ صمٜ دٍّليدى دلٍٍا دليلري٘ ٜٖٗ نُ ِٕلي ٔمٖسٛ ٌالن٥ٔى 

دٍريريّليدى نٍريريساى دلَريريميت   لريريري٘ ٍريريسي ٕريرييت دليٖريرياه دلريريٗى  اىريريا ٍَٗريريّي     

ٔدرتنوآري ٔنًٖٚا مي ريَ دلٍمرين وريَ ِغعٗريٛ تٗىريٛ ٔدىمدِريْ دلٚريئىٖٛ وريَ         

 درتاىٛ.

ِريٕل  دذتىاٖريريٛ ل٬ٌّريرياٛ دامريري٘ ِْٔريريٙٗيت د٫ٌّريرياٛ دلٌىدصريري٘ مبقّمريريذ دلعريريي   -5

 ساى ِْٙٗسٗٛ.هلا ّيدٞ دلٍّٙآ وَ دلٌدىصا ٌهٍلري٘ مبا 
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مصريريي دلْريريئصآ دلٖريريغ ٚ ِٔلريرينٖي دللريريئ  ٔدلَّريري٦ّٗٓ دل٦ًوريريٛ دلريري        -6

 َِاصنِا صمٜ دلٍّٕ  ٌّا.

ولااسٛ ٌٚاٟيت مٔه دلسنٔدُ دل  مويٓ د٥تّٖام دلٗى  ل٠ّّّْٗ لٗ ريُٕ  -7

ٍٕتًا فالًٖا لٍّٙاِّا ٔدصٍّاى دللااسٛ ٔدٜرينٚ وريَ نمٔدٓ دلْريسَ دلريٗى      

ى٣ٖٛ دلّْٗن دللاٟرين  لري٘ صندٞ ٍِفٗوًد لا ٘اٞ ٜيٌْ د٥تّٖامٖٛ ٙن د٧لري٘ 

 دلَٗن َٜا ٌَ ٌنى دلنَٖ دذتٕٔ٘ ىٕٙدُ دهلل صمْٗ.
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 "!!َىَ ِٓ احلصبز ....ِبذا ثؼد ؟ 1000 "

 
 رسبز عجداهللعلٖ 

 

ُ     »هعابًٖ:   -« الحصابز »تي٘د كلؤ  «. الوقبععأ ٍالحاجس ٍالتضا٘٘  ٍالوٌاع ٍاإلكاسا
ٍٗستْدف هي ٗلزأ إلى است داهِ الضبظ على الغسف اٙخس إلكساّاِ أٍ إرجابزُ علاى    

ل أٍ االهتٌابخ عٌاِ عوَهابً لوصالحٔ الغاسف اٍٛ  القاب ن ثعول٘أ الحصابز.         الق٘بم ثعوا 
ٍهبّ٘تِ ثبختلف هحتَاُ ٍاٛدٍات الوست دهٔ فِ٘ حتّاى  « الحصبز»ٍٗ تل  هضوَى 

 .اّٛداف الوتَخبٓ هٌِي فٌْبه حصبز اقتصبدٕ أٍ س٘بسٖ أٍ إعلهٖ أٍ عسكسٕ

 

ٖريٛ دلٗىٍٗريٛ وريَ تٍرين     ٍِٔال ٜٖرياى ّرياون ِٔريٕ دذتٖرياى دلفريئ  صمريٜ ددتىّٕى      

 .حتالذ مٔه دلسنٔدُ ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ

وٜٚ صمٜ دذتٖاى دلوٙ ليّْٙ ٔثاىٍْ مٔه حتالذ دلسنٔدُ صمٜ ددتىّٕىٖٛ 

ً  1000دلٗىٍٗٛ ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ نإي وَ  َ  ٖريٕ ٓ  دلريٗى   ٔدلْريس ْ  ٖسريٗ  ٔاريهٚ  حتري

ّاون .. دذتٖاى  ن ان ولٕوآ دذتٗاٚ مبا لّٗا د٫وندمدٓ دلقٖٖٛ  ٜٖاى

 ظئت يٌَاٌٗٛ .لري٘ ٌالّٝنٖن ل٨غيد  دلعٍٗٛ ٔدلٕدم دلغودٟٗٛ دل  ِٮلنً 

ٜ  ً 2015وٍريو دلَريامِ ٔدلسْريئُ وريَ وريرياىِ      ً  ّٜٔري  صمريريٜ دذتٖرياى  ٥ٖريٌده  دلٗريٕ

دل ٌرييٙ دلغاّريي    دذتٖرياى  ِريود  تَريأٚ  ٖٮرينىل    ٔدلسريا   تاٟىًا دلٗىٍٗٛ ددتىّٕىٖٛ
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يٌَرياٌٗٛ ٌالغريٛ دلٖريريسٌٕٛ يه    نٔٙريرياللريري٘  ٔدلغري  وٮري ى ٔدلغري  تريريإٌٌ٘; ٜٗريٖ َّٖريٍَ      

ٜريريريوىٓ د٧وريريريي دلّٝريريرينٚ ٔوٍعىاِّريريريا ٠ِٗٔاِّريريريا ٔٔاا٥ِّريريريا دلّقٖٖريريريٛ وريريريَ وغٍريريريٛ   

دلّرياىٖك دللرينٖي   لريري٘  دٍّىيدى ِود دذتٖاى دلغ  وٍَٕ  ٔدلوٙ   ّْٖن لْ وٕري٦ًٗ  

 . ٔدذتنٖٖ

٠ِٗريريٛ د٧وريريي دلّٝريرينٚ   ّٖقريريو نٙ  لريريري٘ زتمريريُ د٧وريريَ دلريرينٔل٘ ِٔريريٕ نصمريريٜ ٍريريمعٛ   

ليت دذتٖاى دلْاون دل ٙ ٔدلٍٝيٙ ٔددتٕٙ ٌن يٌْ نصعٜ ٙريًٕٞد  ي٘يدٞ وَ ّهٌْ ى

نفٚرييًد لّٝريالذ مٔه دلسريرينٔدُ ٌلٗريامٚ دلَريسٕمٖٛ ٫مدوريريٛ دذتٖرياى ٔيٜ رياً تٍٚريريٛ       

حتالذ مٔه دلسنٔدُ وَ ن٘ن ِٚريٗٗ  درتٍريا  صمريٜ دلْريسَ دلريٗى  ًٖٔريامٚ وساٌاِريْ        

ٗريٛ وريَ مورياى    ٌّٗٙٛ ل٨ٔاى دليداىٗٛ لمٖٝاى يٙالٛ يىل وا ٍٍٍّْ دذتيُ دلسنٔدٌ

ددتىّٕىٖريريٛ لريريري٘ دلٍٍريريٜ دلّّٝٗريريٛ ٔدلٍٍريريٜ د٥ىِ اًٖريريٛ ل٦تّٖريريام ٔدلٍّىٗريريٛ لريريري٘ ِاٟريرين 

 . دلٗىٍٗٛ

يُ حتريريالذ مٔه دلسريرينٔدُ ّٖريرينت وريريَ لريريي  ٔمماىٍريريٛ دذتٖريرياى صمريريٜ ددتىّٕىٖريريٛ   

دلٗىٍٗٛ نىًٙا ٔيٌَاًٌا حتلٗ  وا  َّٖعيت حتلٗلريْ صري  دذترييُ دلسنٔدٌٗريٛري ٜٗريٖ      

زتمريريُ لريريري٘ َِريريّقنوْ ٌسريريل دللريريٕٝ دلّٗىٍريريٛ   نُ دذتٖريرياى نٕريريٍ  ٍريري٦ًٜا وريرينويدً 

د٧وَ دلنٔل٘ ٔدلنٔه دلّاٌسٛ  ا ٥ رتنوٛ نِندت ٔولإن ٠ِٗٛ د٧وي دلّٝنٚ ٌرين  

وَ ن٘ن حتلٗ  نِندت ٍٗاٍٗٛ فإٛ ٌّوٓ دلنٔهري ٔحتٕه زتمُ د٧وَ دلرينٔل٘  

 .يىل نمدٚ ٫مدوٛ ِود دذتٖاى ددتاٟي ٔلي  دٍّىيدى وساٌاٚ دلْسَ دلٗى 

دلٗى  دلوٙ دصّام صمٜ نمناط ٜٗاِٗريٛ وسلٕلريٛ ٔولٍٕلريٛ تٍرين دلسرينٔدُ       يُ دلْسَ

ٖسٗٓ ٕيدصًا ٖٕوٗريًا وريَ ن٘رين دلٍلرياٞري ٕرييدصًا ٍٖٝريٖ وريَ ف٦لريْ صريَ ورياٞ ٕريا             

نمٌريريٜ وَريريّٕٝري نٔ صريريَ نٖريريٛ    لريريري٘ لمْريرييُ نٔ صريريَ ٘يصريريٛ مٔدٞ نٔ صريريَ تريريٕٓ غودٟريريْ     

ٗريريٛ نٔ يّٗريريٌدٓ نٔ وَريريّمٌوآ نٍاٍريريٗٛ لٚريريىاُ ٍريري  و٤ٍَريرياِْ دلّسمٗىٗريريٛ نٔ دلعٍ  

 . ّٜٜ دذتٖٕه صمٜ ٜمَٗ د٧افاه ٔان وا ّٖسم  ٌا٧افاه

دذتٖريرياى دللاِريرين دلريريوٙ ليٙريريْ ٔواىٍريريْ حتريريالذ مٔه دلسريرينٔدُ صمريريٜ ددتىّٕىٖريريٛ        
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دلٗىٍٗريريٛ ٌلٗريريامٚ دلَريريسٕمٖٛ نمٝ يىل ٔلريرياٚ و٠ريريآ د٥٩ت وريريَ دلَريري اُ ٘ريرييدٞ ٍريريٕٞ        

 .  دلّغوٖٛ ِٔفْ٘ د٧ويد  دلقّمفٛ

ّنِّا ِْٔريريريّنِا ددتىّٕىٖريريريٛ دلٗىٍٗريريريٛ   د٧ٔٙريريريال د٫ٌَريريرياٌٗٛ دل اىٔٗريريريٛ دلريريري  ّريريري   

دلسريا  دلريوَٖ صىمريٕد    لريري٘  نٍْٕٝ ونصاٚ ٥ٍٍّ اى ٔىلل دلسنٖن وَ دلٍٖريفا  

دلٍعىآ دلنٔلٗريٛ غري    لري٘ د٧وي دلّٝنٚ ٔدلٍعىآ دلّاٌسٛ  ا ٔلري٘ لفيدٓ إٖمٛ 

وْريريرياِنٚ وساٌريريرياٚ يٌَريريرياٌٗٛ وفئٙريريريٛ لريريريري٘ دذت ٕوٗريريريٛ ٜٗريريريٖ ىلٚريريريٕد د٥ٍريريريّىيدى 

ي صمريريٜ دلْريسَ دلريريٗى  ٍِٔفريو صمريريٜ وريينٝ ٔوَريريىيت وريريَ مٔه    ٌْري ن وٍّٙريري٘ ٔوريٍع  

   .دلسا 

يُ د٧ٔٙريريريال د٫ٌَريريرياٌٗٛ دلريريري  ِْريريريّنِا ددتىّٕىٖريريريٛ دلٗىٍٗريريريٛ ٖيلٚريريريّا دلٚريريريى       

د٫ٌَاٌ٘ ٍِّٔاتل ورييت وٕٗريا  د٧وريي دلّٝرينٚ ٔدللريإٌُ دلرينٔل٘ د٫ٌَرياٌ٘ ٔدللريإٌُ         

 . دلنٔل٘ ذتلٕ  د٧ٌَاُ ٔاالٛ دلٕدٔٗ  ٔد٧صيدت دلنٔلٗٛ

ساٌاٚ دل  ٖٕدّّ٘ا دلْسَ دلٗى  ِْ ن ًّٔ٘ا نفي ذتىمٛ وٍعىٛ ل٬ٌريامٚ  يُ دل

ددتىاصٗٛ دل  مياىٍّا حتالذ مٔه دلسنٔدُ ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ ِٕٔدا١ وريَ زتمريُ   

د٧وريريَ دلريرينٔل٘ ٔدلريريوٙ   ّٖقريريو نٙ ي٘ريرييدٞ ليلريرييت دذتٖريرياى صريريَ نإريريي وريريَ ٦ٔٔريريا     

دلَاصندٓ د٫ٌَرياٌٗٛ   ومُٕٗ ٌَىٛ ٔداّفٜ ٌعمَ َِّٗن دلٕٕٕه د٩وَ لا ناآ

ٜلٗلريٛ د٧وريي يىل يٌلرياه وريا     لريري٘  لمىّٝا٘ا وَ دلَ اُ دلنٌٗا ٔدل  ٥ ِ ف٘ 

 . دلَ اُ وَ 10٪ٌٍَّْ 

ٔوَ دل٤ٍذ ٜلًا نُ ٍٍّٖٜ دجملّىيت دلنٔل٘ ملمٛ يٌامٚ مجاصٗريٛ اريال  ّٖسريي     

 ريا دلْريسَ دلريٗى  مُٔ نُ عترييل ٍريااًٍا ٔمُٔ نٙ وَرياٞلٛ جملمريُ د٧وريَ ٌْريريهُ         

  مصي ٔدٍّىيدى ِوٓلري٘ ٓ مٔى

 . دلىاىٍآ وَ تٍن حتالذ مٔه دلسنٔدُ ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ

نِندت حتالذ دلسنٔدُ وَ لي  ٔمماىٍريٛ دذتٖرياى دلْرياون صمريٜ ددتىّٕىٖريٛ       

  دلٗىٍٗٛ
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لريريري٘ ستألريريٛ يٜريريندٗ ِغريري دٓ  لريريري٘ : ِٔريري٘ ِياريريٌ نٍاٍريريًا   أهععداف موعععوعية ن. 

  ٕريرينى ِريريوٓ د٫٘ريرييدٞدٓ  ٕريريٍساٞ دلريريلريريري٘ ِٖريرييلآ ٜ ٕوريريٛ ددتىّٕىٖريريٛ دلٗىٍٗريريٛ  

 .ٙنِا

: ِٔري٘ د٧ِريريندت دلريري  ِّسمري  مبياريريٌ ٔاسريريٛ مٔه حتريريالذ   األهعداف الث ىواععة ُ. 

 . دلسنٔدُ ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ  ود د٫٘يدٞ ٌٔفٕهِا

للريرين دٍريريّقنً حتريريالذ مٔه دلسريرينٔدُ صمريريٜ ددتىّٕىٖريريٛ دلٗىٍٗريريٛ ٌلٗريريامٚ دلَريريسٕمٖٛ      

ّريرياٟٚ دذتريرييُ ِٔريريٕ د٧وريريي  ِليٖريريي ٌلريريري٘ ٍٔريريٗمٛ دذتٖريرياى صمريريٜ نُ ٖمسريريَ مٔىًد ٜااريريًا  

 . دلوٙ   ٔلَ عتنٗ

ري لريريْ مٔى ٌريريالا د٧ِىٗريريٛ  #د٥تّٖريريامٙ ٔدلسَريري يٙ$ري ٥ٍٔريريٗىا #دذتٖريرياى$ٍريري٦ا 

 :ِود دجملاه وَ ٌاّٜٗا دٍّٔالري٘ ٔدرتعٕىٚ 

 .يليد  دذتنٔم ٌالسٍٜ دلّلّنً وَ ٔظاٟفّا دلَٗامٖٛ -1

اإيٚ( امٗريًا  د٥ٌّلا٘ وَ ٍٗامٚ ددتىّٕىٖٛ دلٗىٍٗٛ )ٕاٍٜٛ دذتنٔم د -2

نٔ ٌٟ٘ٗريريًاري وريريَ فريري٦ه وْريرياىاٛ حتريريالذ مٔه دلسريرينٔدُ دللريرياٟي ٌاذتٖريرياى مبىاىٍريريٛ  

   ٛ دلَريريّّنلٛ  ِريريوٓ دلٕظريرياٟذ امٗريريًا نٔ ٌٟ٘ٗريريًا; ٌٗاٌريريٛ نٔ ٌ اٖريريٛ ٌادتىّٕىٖريريٛ دلٗىٍٗريري

 .ًٌ٘يدٞ دذتٖاىري ٍِٔا و ىَ درتعٕىٚ

 -  ُّ جبىٗريريرييت نٌٕدصريريريْ )٥ٔ ٍريريريٗىا دلسَريريري يٙ وٍريريريْ ٌٔنى٘ريريريٛ نتريريرين   # دذتٖريريرياى$ي

ٖريريامٙ( صٮريريّن ٍٔريريٗمٛ وّىريريٛ وريريَ دلٍٕريرياٟن دلريري  دتريريهٓ يلّٗريريا دلريرينٔه ٔدلْريريسُٕ       د٥تّ

ص٦تاِّا دلٍّاملريٛري صمريٜ وريندى دلّرياىٖك ٔلّٝلٗري  نِريندت شتّمفريٛ. ٔوريا         لري٘ ٔد٧وي 

لريري٘  ًده ّّٜٜ دلًٕٗري ٔد٧ى٘  نٌّْ ٍٍٗلٜ وَّل٦ًٍري وَ نِي نمٔدٓ دلّهٔ  ٔدلّهٔي 

ٙ دذتٖاى د٥تّ$دلس٦تآ دلنٔلٗٛ. ٥ٔ غتّمذ  صريَ غري ٓ وريَ نٌريٕدل دذتٖرياى      # ٖريام

لريري٘  نِندلريْ دلٍّغرياٚ وٍريْ ٔدلّىٕمريٛ     لريري٘  وٚىٌْٕ ٔنمٔدِْري ٔوَ ٔريي  لري٘ د٧فيٝ ي٥ر 

دلٚغط د٥تّٖامٙ ٔوَ ٔريّي دلَٗاٍري٘ ٙرين دلنٔلريٛ دلَريّّنلٛ ٌّريود د٫٘رييدٞ ٌغٗريٛ         

٘سمريريّا وٍعلريريٛ وغملريريٛ دتّٖريريامًٖاري ٔوسٌٔلريريٛ ياىٖريريًا صريريَ دلسريريا  درتريرياى٘٘ري نٔ صمريريٜ  
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دلنٔلٛ نٔ دلنٔه دل  ِْاىل لْٗ. ٔهلا لّٝلٗ  نِندت وّسرينمٚ ختّمريذ    د٧تن صَ

ٌاف٦ّت د٧ٍٍاُ ٔدلعئت دل٤مٖٛ يلْٗري وٍّا د٥ٌّلاً ٔدلٕهى; نٔ لفي  وسٕتآ 

دتّٖريريامٖٛ وريريَ ٘ريرييدٞ تٗريرياً دلنٔلريريٛ ٌفسريرين غريري  وْريريئل; نٔ لمٚريريغط دلريريامٙ ٔدلسٍريريٕٙ   

َّريفًٗا ٥ وريّ ى لريْ     ٔدلَٗاٍ٘ صمّٗا لملٗاً ٌسىن نٔ د٥وٍّال صريَ صىرين د   ٌّلاوٗريًا نٔ ِس

وَ دلٍاٜٗٛ دللإٌٌٗٛ وامدً ٍِفٗوٓ ترين مت فرياىٛ ٌعريا  وٍعىريٛ د٧وريي دلّٝرينٚ. ِٔريٕ        

 دلوٙ مي َ صّنٓ نويًد ٘اًٌٟدري# دللااسٛ د٥تّٖامّٖٛ$غتّمذ صَ د٫٘يدٞ دلَّىٜ 

ِريرين دذتٖريرياى دلريريوٙ ٖفيٙريريْ ٔمياىٍريريْ حتريريالذ مٔه دلسريرينٔدُ صمريريٜ دلريريٗىَ ٌلٗريريامٚ     

 ٛ تإٌٌ٘؟دلَسٕمٖ

د٫٘اٌريريٛ صمريريٜ ِريريود دلَريري٤ده حتّريرياٛ يىل وسيلريريٛ وريريا ِريريٕ دذتٖريرياى دللريريإٌٌ٘ ٔوريريا ِريريٕ 

دذتٖريرياى غريري  دللريريإٌٌ٘ دٔ غريري  دلْريريئل ِريريود لٚريري٦ً صريريَ وسيلريريٛ وريريا ِٚريريىٍْ تريرييدى   

 . دلْهُ ٌّود 2015ً/  2216زتمُ د٧وَ دلنٔل٘ ىتي 

ٔد٧وريَ  دلريوٙ ٘سرين وريَ ٜفريغ دلَريمي       1945يااى وٕٗا  د٧وي دلّٝرينٚ لسرياً   لري٘  

دلنٔلٗا ٔوٍيت د٧ٍٍاُ دل  ِّنمِىا وَ ٌا نِّي نِندت وٍعىٛ د٧وريي دلّٝرينٚري   

ٔىٌريريط هلريريا ثعريريي ّريرياون ٥ٍريريّقندً دللريريٕٚ نٔ دلّّنٖريرين ٌاٍريريّسىا ا ٔٙريريئىٚ ٜريرين    

ّٗٛ ٌريالعي  دلَريمىٗٛري ٔ٘سرين ِريوَٖ د٧ورييَٖ وريَ نِريّي دلٍريام٢ دلري            دلٍاًصآ دلنٔل

ّٗريريٛري ٔلريريولا    ّٕ  دلٕٗريريا  زتمريريُ د٧وريريَ ٌالَريريّي صمريريٜ   ِلريريًٕ صمّٗريريا دلٍعىريريٛ دلنٔل لريري

حتلٗ  ِود د نت ٙىَ ِريوٓ دلٍريام٢ري ٔلٚريىاُ دلٕٕريٕه يىل هلريا; للرين نصعري٘        

ّٙ ٌٌدل نٔ صنٔدُ مجمٛ وَ دلّندٌ  غري   لري٘ زتمُ د٧وَ دلنٔل٘  يااى وسادتّْ ٧

وَ دلٕٗا (. ٔوا ّّٖي ٍِريا ِريٕ دلرياّمٚ     42( ٔدلسَ يٖٛ )دلاّمٚ 41دلسَ يٖٛ )دلاّمٚ 

( دل  نصعْ جملمُ د٧وَ دلنٔل٘ ٦ٕٜٗٛ ِليٖي وا ظتَ دختاهٓ وريَ ِريندٌ    41)

٥ ِّعمَ دٍّقندً دللٕٚ دلَمرٝٛ لٍّفٗو تيدىدِْري ٔلْ نُ ٖعمَ يىل نصٚرياٞ د٧وريي   

دلّٝريريرينٚ ِعٍٗريريري  ِريريريوٓ دلّريريريندٌ ري ٔظتريريريًٕ نُ ٖ ريريريُٕ وريريريَ ٌٍّٗريريريا ٔتريريريذ دلٖريريري٦ٓ       

نٖريريريٛ ٔدل تٗريريريٛ ٔدل٦ٍريريريم ٗٛ د٥تّٖريريريامّٖٛ ٔدلٕدٕريريري٦ٓ دذتنٖنٖريريريٛ ٔدلٍٝيٖريريريٛ ٔدل ٖ
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ٔغ ِريريريريا وريريريريَ ٍٔريريريرياٟن دلٕدٕريريريري٦ٓ ٔتفريريريريًا ٌٟ٘ٗريريريريًا نٔ امٗريريريريًاري ٔتعريريريرييت دلس٦تريريريريآ     

ُّ دلريريرياّمٚ )  ّٕريريريمْ وٕٙريريريٕل 41دلنٌمٕواٍريريٗٛ. نٙ ي # دذتٖريريرياى د٥تّٖريريريامٙ$( تٍٍريريريْ ٔن

نٍمًٌٕا نٔلًٗا ٖٮمٙه يلْٗ لمٚغط صمريٜ دلنٔلريٛ دلسّنٖريٛ ليمصّريا صريَ صرينٔدٌّا ٔيٌّاٟريْ        

اُ صمْٗ تٍن دلسنٔدُ. ِٔسن تيدىدٓ زتمُ د٧وريَ دلرينٔل٘   ٔيصامٚ دلٕٙيت يىل وا ا

رٖريٕ٘ ِريريود دلٕٙريٕل ومٌوريريٛ لمريرينٔه د٧صٚرياٞري ِٔعالريريَ ٌٍّفٗريوِا حتريريْ ااٟمريريٛ     

ٌّٕ  دل٤َٔلٗٛ دللإٌٌٗٛ دلنٔلّٗٛ ثّ  دلنٔلٛ دلقالفٛ. لًهد نففري  ِريود د٧ٍريمُٕ    

ّٗ صمّٗا دلاّمٚ ) ( وَ دلٕٗريا .  42دته زتمُ د٧وَ يىل دلّندٌ  دلسَ يٖٛ دل  ٍِ

ُّ دلريرياّمٚ ) ( وريريَ دلٕٗريريا  ٜفعريريْ ٜريريّ  دلريرينٔه د٧فريرييٝ دلريري  ِٕد٘ريريْ  50ٖٔٮ٦ٜريريغ ٍِريريا ن

ّٕٛ ٍِْه وَ ٍِفٗو ِوٓ دلّندٌ ;  دلّوداي ورييت زتمريُ   لري٘ وْاان دتّٖامٖٛ فا

د٧وَ ٌٖنم ّٜن ِوٓ دلْ ٦ٓ نٔ د٧ٙيدى دل  تن ِمٝري  ٌّريا وريَ ٘ريّيدٞ ٍِفٗريو      

 .وٕن ِوٓ د٫٘يدٞدٓ

ُّ دذتٖريريرياى  لريريريري٘ ٜ ِريريريوٓ دلٍٖريريريٕ٘ دلريريريٕدىمٚ ٌٍٔريريرياٞ صمريريري وٕٗريريريا  د٧وريريريي دلّٝريريرينٚ لريريريً

د٥تّٖامٙ ٌٕٕفْ نٍمًٌٕا نٔ ِنٌ ًد تَيًٖا ٖٮّّقو ثّ  دلنٔلريٛ دلسّنٖريٛ; ٥ مي ريَ    

صّنٓ وْئصًا ي٥ر يهد ٕنى ٌليدى صَ زتمُ د٧وَ دلنٔل٘ مبَٕ٘ دلفٖن دلَرياٌيت  

/ ٧2وريي دلّٝرينٚ ٔللريًا لمفلرييٚ /    وَ دلٕٗا  ويدصًٗا لْٗ دلٍريام٢ دلري  تاوريْ صمّٗريا د    

ٙ  $( وَ دلٕٗا . ٖٔيَِ صمٜ هلا صّن 24وَ دلاّمٚ ) دلسمريَ وريَ   # دذتٖرياى د٥تّٖريام

ّٗريريٛ ٙريرين مٔلريريٛ      تٍريرين مٔلريريٛ نٔ نإريريي صمريريٜ ضتريريٕ وٍفريرييم ٔفريرياىٛ وعمريريٛ دلْريرييصّٗٛ دلنٔل

ٞا غري  ٕريٝٗ  ٔغري             نفيٝري ٔنٖريًا ااٌريْ د٧ٍريٍاُ دلندصٗريٛ يلٗريْ; ٜٖرياىًد نٔ ي٘رييد

َّفًٗا ٥ وّ ى لريْ وريَ دلٍاٜٗريٛ دللإٌٌٗريٛ     تإٌٌ٘. ٌن مي  َ صّنٓ صى٦ً دٌّلاوًٗا نٔ ِس

وامدً ٍِفٗوٓ تن مت فرياىٛ ٌعريا  وٍعىريٛ د٧وريي دلّٝرينٚ. ِٔريٕ غتّمريذ صريَ د٫٘رييدٞ          

دلريريوٙ مي ريريَ صريريّنٓ نوريرييًد ٘ريرياًٌٟدري َِريريّعٗيت دلنٔلريريٛ # دللااسريريٛ د٥تّٖريريامّٖٛ$دلَريريّىٜ 

دلمٕٙٞ يلْٗ فاىٛ  -ٌْ دلٍعلٗٛ يهد تاوْ نٍٍا -وٍفيمٚ نٔ زتىٕصٛ وَ دلنٔه 

وٍعىٛ د٧وي دلّٝنٚري ٧ٌّْ نوي ّٖسمر  مبىاىٍّّا لَٗامِّا صمريٜ دلٍعريا  درترياى٘٘    
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نٔ دلريريرينٔل٘; ٌّٔٝنٖريريرين ص٦تاِّريريريريا د٥تّٖريريريامّٖٛ وريريرييت دلريريريرينٔه د٧فريريرييٝ االلااسريريريريٛ      

ٙ  $د٥تّٖامّٖٛ دلسيٌٗٛ ٫ٍرييدٟٗن. ٔهلريا ٌس ريُ     دلريوٙ ّٖسمرري    # دذتٖرياى د٥تّٖريام

ٔ غالَ د٧لري٘  دلْري٤ُٔ دلندفمٗريٛ لمنٔلريٛ    لريري٘  ٘ريٌٞ اريٍ  وٍريْ ٌالّرينّفن     لريري٘  ٜريٕده 

ٕ٭يٚري ِٔود مما ٥ ظتًٕ لمنٔه دلّنّفن لْٗري ي٥ر يهد تاوريْ نٍريٍاٌْ دللإٌٌٗريٛ     داا

( وَ وٕٗا  د٧وي دلّٝنٚ ٌٔليدى وريَ زتمريُ د٧وريَ ٜريٕه ِريود      41ٌعا  دلاّمٚ )لري٘ 

ُّ وٕٗريريا  وٍعىريريلريريري٘ دلٕٙريريٕل. ٖٔٮريريواي  ٛ دلريرينٔه د٧ويٖ ّٗريريٛ )ٌٕغِٕريريا ِريريود دجملريرياه ن

دٍّقندً ِريندٌ  د٫ارييدٓ هدٓ دلعرياٌيت    $( وٍْ 16دلاّمٚ )لري٘ ( ٜعي ٕيدٜٛ 1948

د٥تّٖريريامٙ نٔ دلَٗاٍريري٘ لمٚريريغط صمريريٜ د٫ىدمٚ دلَريريٗامٖٛ لنٔلريريٛ نفريرييٝ ٔدذتٖريريٕه   

ّٙ ٌٕل  #.وٍّا صمٜ وٌدٖا وَ ن

 :ٌ٘ظن تٕدصن دللإٌُ دلنٔل٘ د٫ٌَالري٘ وْئصٗٛ دذتٖاى د٥تّٖامٙ  - 

يارياى تٕدصرين دللريإٌُ    لري٘ ِلّنً وٌفًا دذتنٖٖ صَ وْئصٗٛ دذتٖاى د٥تّٖامٙ 

دلرينٔل٘ دلسإريريي دلّىٕرين نٍاٍريريًا مبٕٗريريا  د٧وريي دلّٝريرينٚ. ٔهلريريا وريَ ٜٗريريٖ د٧ٍريريٍاُ     

ٞا صلاًٌٗا ثّ  دلنٔلٛ دلسّنٖٛ. ٔدذترينٖٖ ٍِريا    دلندصٗٛ يىل د٧فو ٌْ نٔ ِعٍٗلْ ي٘يد

ٔ دلّرينٌ  وريَ ٜٗريٖ اٗفٗريٛ يصىالريْ ِٔعٍٗلريْ       ٖنٔى ٜٕه وْئصٗٛ ِود د٧ٍمُٕ ن

ٞا     ٔللًا للٕدصن دللإٌُ دلنٔل٘ د٫ٌَاٌ٘. ٕٝٗ  نٌّْ   ٖٖن يىل مى٘ريٛ صريّنٓ ي٘رييد

ُّ ٜٗاٚ دل٦ٖا وريَ   ٜيًٌٗا نٔ صَ يًٖا وَمرًٝاري ٔل ٍْ وَ ٜٖٗ دلٍّٗٙٛ تن مي

دلٍْريريي دلَريريّّنلا وريريَ فريري٦ه ليٙريريْ صمريريٜ دلنٔلريريٛ دلريري  ٍّٖىريريُٕ يلّٗريريا جبٍَريريّّٗي.   

ٞا صلاٌٗريريًا غتٚريرييت لٍريريٕصا وريريَ        ُّ دذتٖريرياى د٥تّٖريريامٙ ٌٕٕريريفْ ي٘ريرييد ِٔريريود ٖسريري  ن

 :دللٕدصن حتّنم ّيصّْٗ ٔوْئصّْٗ

تٕدصريرين حتريرينم ّريريرييصٗٛ دلمٙريريٕٞ يلٗريريريْ ٔد٧ٍريريٍاُ دل٤مٖريريريٛ يىل ِفسٗمريريْري ٔتريريرين       -ن 

حتنٖريرينًد(  41ٌعريريا  دلفٖريرين دلَريرياٌيت وٍريريْ )دلريرياّمٚ لريريري٘ ٜريريّنمِا وٕٗريريا  د٧وريريي دلّٝريرينٚ 

 .اىا هاي نص٦ٓ

ٞا صلاٌٗريًا لريْ ٌّرياٟٚ َ٘ريٗىٛ          -ُ تٕدصن حتنم وْريئصٗٛ ِعٍٗلريْ ٌاصٍّرياىٓ ي٘رييد
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صمٜ ٜٗاٚ دلْسُٕ ٜٔلٕتّا. ٍِٔريا غتٚرييت ِريود د٫٘رييدٞ لملٕدصرين دلساّوريٛ دلٕ٘ريٕمٚ        

ّٗىا دللٕدصريرين درتإريريٛ ثىاٖريريٛ دلَريري اُ        لريريري٘  دللريريإٌُ دلريرينٔل٘ د٫ٌَريرياٌ٘ري ٥ٍٔريري

ٔن٥ ٖريري٤ٔي دذتٖريرياى   دلريرينٌٗا ٔملاٖريريٛ وريريٕدىم صْٗريريّي ٌٔلريرياّٟي صمريريٜ تٗريرين دذتٗريرياٚري     

ِريريريوٓ دلريريريٕدىم ٔنٍريريريٍاُ دٍريريريّىيدىِي ٔٔ٘ريريريٕمِي. ٌريريرين صريريريّن يٕٖريريرييت  لريريريري٘ د٥تّٖريريريامٙ 

دلَريري اُ دلريرينٌٗا ٌٕٕريريفْ نٍريريمًٌٕا وريريَ نٍريريالَٗ دذتريرييُ نوريرييًد ستعريريٕىًد ٔزتّيوريريًا      

لريري٘  وريَ دل ِٕٔاريٕه د٫ٙا   54/1مبَٕ٘ تٕدصن دللإٌُ دلنٔل٘ د٫ٌَاٌ٘ )دلاّمٚ 

وريريريريَ دلٍعريريريرياً د٧ٍاٍريريريري٘ لمىٝ ىريريريريٛ   25ُ( ) 8/2ٔدلريريريريامٚ  - 1977د٧ٔه لسريريريرياً 

ّٗٛ( ِٕٔ ٖنفن   .ااٟفٛ ٘يدٟي دذتيُلري٘ ددتٍاٟٗٛ دلنٔل

   ُّ ُّ دلنلٗن دلسَ يٙ د٫ٍيدٟٗم٘ للٕدٌا دذترييُ ٖٮلريّيى ن وَ ددتنٖي ٌالواي ن

تاصنٚ ٜعي دلّٕٖٙيت ِّّٚىَ ٕرييدٜٛ ٔ٘ريُٕ دلَريىاا لَري اُ دلنٍٖريٛ مبغامىِّريا       

ٕرريريي دلَريىاا ثيٖريٛ وريئى دلريٕدم دلغودٟٗريٛ       ف٦ه دذتٖاىري ٔي٥ر لسمٜ دلعيت دا ا

ٔدل٤ُ د٧ٍاٍٗٛ لمَ اُ داإيَٖ. ِٔود وا   ِمّريًٌ ٌريْ مٔه حتريالذ دلسرينٔدُ     

ٔلٗىريريا ْٖريري رن ٘ريرييدٟي ٜريرييُ ٔ٘ريرييدٟي ٙريرين د٫ٌَريرياٌٗٛ وريريَ ٜٗريريٖ   ٌلٗريريامٚ دلَريريسٕمٖٛ

 .دلٍّٗٙٛ

لريري٘   د٧لساه دل٦يٌَاٌٗٛ دل  ٍََِّ صىنًدلري٘ دا ىٛ ددتٍاٟٗٛ دلنٔلٗٛ ٍِعي 

ددتَريي نٔ ٌالٖريٝٛ دلسلمٗريٛ نٔ دلٍنٌٗريٛ ٌهٌّريا      لريري٘  وساٌاٚ ّنٖنٚ نٔ يٕاٌٛ َ٘ريٗىٛ  

 .٘يدٟي ٙن د٫ٌَاٌٗٛ

ٙريريٕٞ وريريا ٍريريٍ  مي ريريَ دللريريٕه يُ لريريي  ٔمماىٍريريٛ دذتٖريرياى دلْريرياون دلريري ٙ   لريريري٘ 

ٔدلٍٝريرييٙ ٔددتريريٕٙ صمريريٜ ددتىّٕىٖريريٛ دلٗىٍٗريريٛ وريريَ تٍريرين حتريريالذ مٔه دلسريرينٔدُ ٌلٗريريامٚ   

وٮري ى ٔغري  وْريئل لقالفّريْ ترييدى زتمريُ د٧وريَ        دلَسٕمٖٛ ِٕ ي٘يدٞ ِسَف٘ غري   

َّريفٗاً  نٔ دٌّلاوٗرياً  صىري٦ً  ٖسّ  نٌْ ٜٖٗ ً ٣١٢٢/  ٣٣٢٢دلنٔل٘ ىتي   وريّ ى  ٥ ِس

َ  لْ ٛ  وري ٛ  دلٍاٜٗري ً  دللإٌٌٗري ٛ  مت ترين  ٍِفٗريوٓ  وريامد ٛ  ٌعريا   فرياى . دلّٝرينٚ  د٧وريي  وٍعىري

ٞ  صَ غتّمذ ِٕٔ ٜ  د٫٘رييد ٛ $ دلَريّى ٛ  دللااسري ٙ  #د٥تّٖريامّٖ َ  دلريو نورييًد   ٓصرينّ  مي ري
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 .٘اًٌٟد

صريريري  تيدىدِّريريريا  -٥ِٔريريريٌده-ٜ ٕوريريريآ حتريريريالذ مٔه دلسريريرينٔدُ دٌّّ ريريريْ $يُ 

لريريري٘ دلّسَريريفٗٛ ٔي٘يدٞدِّريريا غريري  دللإٌٌٗريريٛ صريرينٚ تٕدصريرين ٔتريريٕدٌا ٔوٍريريام٢ ىَٟٗريريٗٛ       

دللإٌُ دلنٔل٘ د٫ٌَاٌ٘ ٔدللإٌُ دلنٔل٘ ذتلٕ  د٫ٌَاُري ٔدل  ٌاِْ وَ نٌَريط  

ّّ ْ صمريٜ ضتريٕ ٔدٙري  صرينٚ وريٕدم      ٔنٍاٍٗآ ٔىااٌٟ ٜلٕ  د٫ٌَاُري ٜٖٗ دٌ

ارين وريَ دلسّرين دلرينٔل٘     لريري٘  د٫صري٦ُ دلسريال٘ ذتلريٕ  د٫ٌَرياُري ٔوريٕدم نفرييٝ       لري٘ 

درتريريا٘ ٌريرياذتلٕ  د٥تّٖريريامٖٛ ٔد٥ّ٘ىاصٗريريٛ ٔدلٕلالٗريريٛري ٔدلسّريرين دلريرينٔل٘ درتريريا٘     

ٕ ٕل نفيٝ نٌيًِا: دلٕٗريا   لري٘ ٌاذتلٕ  دلنٌٗٛ ٔدلَٗاٍٗٛري يٙالٛ يىل وٕدم 

 . دلسيٌ٘ ذتلٕ  د٫ٌَاُ

اىا دٌّّ ْ مٔه حتالذ دلسنٔدُ دِفاتٗٛ ّريٗ اغٕ ثعريي ٜياريٛ دلعري دُ     

 دلنٌ٘ وَ ٔيىل وعاى ٍٕساٞ مُٔ نُ ٖ ُٕ ٍِال نٙ وَٕ 

ٔيمجا٥ً مي َ دللٕه نُ ٠ِٗٛ د٧وي دلّٝنٚ ٔزتمُ د٧وَ دلرينٔل٘ ترين صٙريٌٓ    

ِريريٕل  نمٌريريٜ وَريريّٕٝ وريريَ دلسْٗريريٛ لمْريريسَ دلريريٗى        لريريري٘ صريريَ دللٗريرياً مبَريري٤ٔلٗاِّا   

لريريري٘ فريريْ ٌالّٖريرييعتآ ٔدلٍٗاٌريريآ دلريري  ِسريرييُ صريريَ دللمريري  صمريريٜ وريريا ظتريرييٙ         ٔداّ

ددتىّٕىٖٛ دلٗىٍٗٛ دل  ِٕدْ٘ ااىٔٛ دٌَاٌٗٛ ٌٍََ ٜٖرياى حتريالذ مٔه دلسرينٔدُ    

 . ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ

يُ صٙريريٌ د٧وريريي دلّٝريرينٚ ٠ِٗٔاِّريريا دلّسريرينمٚ صريريَ يٌلريرياه دلْريريسَ دلريريٗى  تريرين ٌريريند          

الذ مٔه دلسريرينٔدُ ٌريرينصٕٚ زتمريريُ  ٔدٙريريًٝا وٍريريو ٌندٖريريٛ دلسريرينٔدُ ٜٗريريٖ   ٖمّريريًٌ حتريري  

    ٓ  د٧وريريَ دلريرينٔل٘ يىل دٜريرييدً ٥ٖٔريريٛ ٔصىمٗريريآ ولٗريريٛ د٧وريريي دلّٝريرينٚ لمّٝلريري  ٔدلّفّريريٗ

(UNVIM ) ٍِٕ٘ٗ٘ري َِّٔٗن دلٍّفٗو دل اورين ل٥ّّٕٖريا مُٔ نٙ وٌٖرين    لري٘ ٔوليِا

وَ دلّهف . د٧وي دلّٝرينٚ ٔنوٍّٗريا دلسرياً ٔاالريٛ دلٍعىريآ ٔد ٠ٗريآ ٔدلٕاريا٥ٓ        

لريريري٘ ِٖريرينى ٌٗاٌريريآ ِٖٔريرييعتآ حتريريوى وريريَ ِفريرياتي د٧ٔٙريريال د٫ٌَريرياٌٗٛ   دلّاٌسريريٛ  ريريا 

ددتىّٕىٖريريٛ دلٗىٍٗريريٛ ٘ريرييدٞ دذتٖريرياى دلريريوٙ ليٙريريْ ٔمياىٍريريْ حتريريالذ مٔه دلسريرينٔدُ      
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ٌلٗامٚ دلَريسٕمٖٛ; ي٥ نُ زتمريُ د٧وريَ دلرينٔل٘ وريَ فري٦ه دللريٕٝ دلّٗىٍريٛ صمٗريْ            

وريي دلّٝرينٚ   ٖسط نٙ دِّىرياً ذتٗرياٚ نإريي وريَ ٦ٔٔريا ومٗريُٕ ٌَريىْ ...   ِلرينً د٧        

ّريريري٠ٗا لمٗىٍريريريٗا لّريريري٘ صريريرياٌ٘ٚ ّٜريريريٜ صريريريَ مجريريرييت ومٗريريرياىٙ م٥ٔى لَريريرين د٥ّٜٗا٘ريريريآ    

دلريٗىَ نٔ ّٜريٜ لمٚريغط صمريٜ مٔه حتريالذ دلسرينٔدُ ٌيلرييت        لريري٘  د٥ٌَاٌٗٛ دلٚريئىٖٛ  

 .دذتٖاى

ٌيغي ااىٔٗٛ د٧ٔٙال د٫ٌَاٌٗٛ دل  ِّْنِا ددتىّٕىٖٛ دلٗىٍٗريٛ ي٥ نُ دلسريا    

ٌريريآ دلريرينلال صريريَ ٜلريريٕ  د٫ٌَريرياُ   عتريرييل      فعالريريري٘ دلريرينص٘ لمىنٌٗريريٛري دلغريرياى    

 .ٍااًٍاري ٔاهُ دلْسَ دلٗى  لُٗ وَ صا  دلٍْي

يُ وريريا عتريرينٗ وريريَ ٜٖريرياى صمريريٜ ددتىّٕىٖريريٛ دلٗىٍٗريريٛ نىٙريريًا ٔيٌَريرياًٌا ِريريٕ صريرياى صمريريٜ  

دجملّىيت دلنٔل٘ دلوٙ ِليت صمْٗ و٤َٔلٗٛ صنً دختاه ي٘رييدٞ لٍرييت دلسلرياُ ددتىرياص٘     

 . ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ دلوٙ ٖٮىاىِ وَ تٍن حتالذ مٔه دلسنٔدُ

 اٌزىصُبد :

دلريريرينصٕٚ )مصريريريٕٚ ٜ ٕوريريريٛ د٫ٌلريريرياه دلريريريٕا ( يىل دختريريرياه االريريريٛ درتعريريريٕدٓ       -

دلى ٍٛ صمٜ دلَّٕٝ دلنٔل٘ري ٔصمٜ ٕسٗن زتمريُ د٧وريَري ٔدا ىريٛ ددتٍاٟٗريٛ     

 #. ليليت دذتٖاى صَ ددتىّٕىٖٛ دلٗىٍٗٛ دلنٔلٗٛ

ٌّرينت د٥ٍريّاً    ِْٕ٘ٗ ىٍرياٟن يىل دل لاٌريآ د٧ٍٍ٘ٗريٛ ٜٔريّٕي صمريٜ دلّٝرييل       -

 .دلٚغط صمٜ دلَّٕٝ دلنٔل٘ لٕتذ دلسنٔدُ ٔىليت دذتٖاىلري٘ 

دلّْٕ٘ ضتٕ د٥ص٦ً دلنٔل٘ ٔوٕدلاٚ ا ٖآ دلٖريٝذ دلسالٗريٛ ٌّلرياىٖي صريَ      -

ددتيدٟي ٔد٥ٌّّااآ دل  ِيِ ٍّا تٕدٓ حتريالذ مٔه دلسرينٔدُ د٧وريي دلريوٙ وريَ      

ه دذت ٕوريريريآ دلٚريريريغط صمريريريٜ دلريريرينٔلريريريري٘ ّريريريهٌْ ِ ريريريَٕٖ ىنٙ صريريرياً صريريريال٘ َٖريريريّي  

 .ٔدلٍعىآ دلنٔلٗٛ وَ ن٘ن ٔتذ دلسنٔدُ ٔىليت دذتٖاى

دلنصٕٚ يىل َِيٖيت ي٘يدٞدٓ دلّلاٙ٘ ٫ٌٖات ٙريٝاٖا دذتٖرياى ِٔسٕٖٚريّي     -

دلّسٕٖل دلسامه ٍٕدٞ دلنٔلٛ نٔ دللعال درتا٘ نٔ دلٕداٍا ٘رييدٞ درتَرياٟي دلري     
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دلسرينٔدُ  ذتلْ ٌّي ٌٍََ لي  ٔمماىٍٛ دذتٖاى دلْاون وريَ تٍرين حتريالذ مٔه    

 . ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ

يٌْاٞ دتٍٛ دلعالٍريٛ ٌالّسٕٖٚريآ صريَ د٧ٙرييدى دلٍامجريٛ وريَ دذتٖرياى ٖٮٍرياط          -

 : ٌّا دلّاً ٔد٥فّٖإآ دلّالٗٛ

ِ  وَ ٣٢دلسىن صمٜ دٍّلٍاه دلْ أٙ هدٓ دلٖمٛ ٌاذتٖاى وٍو وه  -  ورياى

 دٌّّااريريآ دلّسمريريٗيريلريريري٘  لمٝريري  دٌّّااريريآ ٍِريريالري دلٕريرياه ٍريريٍٗن صمريريٜ  ً ٣١٢٢

لريري٘     ن د٧ٍيٚري دٌّّااريآ لمٝري    لري٘ لم ٗٛري دٌّّااآ لمٝ  دلري٘  لمٝ 

دلسىريريرينري لريريريري٘ دلٖريريريٝٛري دٌّّااريريريآ لمٝريريري    لريريريري٘ دٌّّااريريريآ لمٝريريري    37دلٍّلريريرينري 

 . د٫تاوٛ ري ٔغ ِا وَ د٫ٌّّااآلري٘ ٔدٌّّااآ لمٝ  

ىٕن ِٕٔٔٗ  ّّامدٓ وَ ٙٝاٖا دذتٖاى وريَ دللعريال دلسرياً ٔدرتريا٘ ٔوريَ       -

  .د٧ليدم

ىٕن ِٕٔٔٗ  د٩ٔرياى د٫ٌَرياٌٗٛ ٔدلّريندصٗآ د٥ّ٘ىاصٗريٛ ٔد٥تّٖريامٖٛ دليٍِريٛ        -

صمٜ دذتٖاى دلوٙ ليّْٙ ٔواىٍّْ مٔه حتالذ دلسنٔدُ صمٜ ددتىّٕىٖريٛ دلٗىٍٗريٛ   

 ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ

مصريريٕٚ ددتّريريآ دلنٔلٗريريٛ ٔدلٍعىريريآ دذتلٕتٗريريٛ ٔوعالٍّّريريا ٌٚريريئىٚ دلّٝريرييل    - 

ُ ليليت دذتٖاى ٔيٌٖريات دلٚريٝاٖا ٔدل ريذ    دلسا٘ن ٔشتااٍٛ مٔه حتالذ دلسنٔد

 .صَ نٖٛ ي٘يدٞدٓ ِسَفٗٛ ٘نٖنٚ

شتااٍٛ دلٍعىآ دلنٔلٗٛ ٔد٫تمٗىٗٛ ٜ ٕوٗٛ ٔغري  ٜ ٕوٗريٛ ٔوٍاّرينِّا     -

 .دذتٖاى ٌالّٝيل دلسا٘ن لسادتٛ ؤاى د٧ًوٛ د٫ٌَاٌٗٛ دلٍايٛ صَ

ىٖي ٍٕساٞ صي  ِلريا لري٘ وعالٍٛ و َّ دلفٕٙٗٛ دلَاوٗٛ ذتلٕ  د٫ٌَاُ  -

ٌٔٗاٌآ ِِّٕ  شتّمذ نٌٕدل د٥ٌّّااآ هدٓ دلٖمٛ ٌا٧ٔرياى د٫ٌَرياٌٗٛ ٔدلّريندصٗآ    

د٥ّ٘ىاصٗٛ ٔد٥تّٖامٖٛ دليٍِٛ صمٜ دذتٖاى دلوٙ ليّْٙ ٔواىٍريّْ مٔه حتريالذ   

دلسنٔدُ صمٜ ددتىّٕىٖٛ دلٗىٍٗٛ ٌلٗامٚ دلَسٕمٖٛ ٔىلسْ يىل زتمُ ٜلٕ  د٫ٌَرياُ  
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آ دلّساتنٖريٛ لسادتريٛ د٥ٌّّااريآ ٔٙريىاُ صرينً      ٔدلليىَٖ درتٕد٘ لمرينٔه ٔد٩لٗري  

ديآ ىليت دذتٖاى وّٚريىًٍا د٧ٔرياى دل اىٔٗريٛ دلري  االريْ      لري٘ ٔدلسىن #. ِ يدىِا

هلريريا  لريريري٘ نصريريندمًد ِاٟمريريٛري ٌْٔريري ن فريريا٘ لٗىريريا ّٖسمريري  ٌّْريريي م دلسريريا٦ٟٓري مبريريا         

ِندصٗاِّا دليصٍٛ صمٜ دلٍَاٞ ٔد٧افاه ئريي ِف ريا د٧ٍُرييري ٔد٧ٔرياى دلَري٠ٗٛ دلري        

لريري٘  درترياىٛ ٔاريولا دلريٕداٍا دلٗىٍريٗا دلسرياللا      لري٘ الْ وَ دلع٦ُ دلٗىٍٗا ٌ

درترياىٛ ٔ   لريري٘  درتاىٛ ٔدلٕداٍا دلٗىٍٗا دليٙريٜ دلريوَٖ ِلرييى ٍريفيِي لمسري٦ٛ      

 . ّٖى ٍٕد ٌّٗٙٛ يغ٦  وعاى ٍٕساٞ دلنٔل٘
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 ٍِؾك

ػٍـً  إؽصبئُبد عسائُ وأزـهبوبد دوي حتـبٌف اٌؼـدواْ ثمُـبدح اٌعـؼىدَخ      

 2017دَعّرب  18َ ؽىت 2015ِبزض  26ِٕر  آٌُّ

 الخعائر  النيضيم
 صعمد سويل اؤدنيك -أ

( مليريريريو  فريريريرد مريريري  السريريريكا  66أماريريرير مريريري  )
تتريريريريريريريريرياد إىل مسريريريريريريريريرياريداا إنسريريريريريريريريريانية )مريريريريريريريريريواد 

 غعائية، ماء، إيواء( 
 مليو  فرد تتاد إىل غعاء وصبة  110
مليريريريريريريريريريريريريريو  فريريريريريريريريريريريريريريرد يف  اجريريريريريريريريريريريريرية ماسريريريريريريريريريريريريريرية  2.0

  للمساريداا التيعية الربية
مليريريو   فريريي وامريريرأل يعريريانو  مريري  سريريوء  6.0

 التيعية 
الريريريا فريريريرد يعريريريانو  مريريري  سريريريوء التيعيريريرية  411

 افاد الو ي  .
مليريريريريريريريريو  فريريريريريريريريرد يف  الريريريريريريريرية انعريريريريريريريريدا  أمريريريريريريريري   12

 غعائي. 
 مليو  فرد تتاجو  إىل الربة. 12.4
مليريريريو  فريريريرد يف  الريريرية انعريريريدا  االمريريري   12.2

 اليعائي والحراريي 
الررمت مليو  فرد تتاجو  إىل اؤياه و  12

 الربي واليتافة 
%( مريريريريريري  ريريريريريريريدد السريريريريريريكا  00اماريريريريريرير مريريريريريري  )

ضريريريريريريم  منيشريريريريريرير اؤر لريريريريريرية اخلامسريريريريريرية )مر لريريريريريرية 
 ااارية (
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 ( مليو  نازح دا ي اليم . 0.0أمار م  ) - افرار الشامي –أ  -1
% مريريريري  العريريريريالقك  ريريريريارد الريريريرييم  و 01مريريريريا يقريريريريار   -

يسريريريريم  هلريريريري   ريريريريالعودل  سريريريري ب إغريريريريال  مطريريريريار صريريريريرييعاء 
لقك واؤي  ريريريريريك يف اخلريريريريريارد الريريريريريدويل وتريريريريريدد ريريريريريريدد العريريريريريا

 ألا ش:ص. 21حبوايل 
ألريريريريا مريريريريوا   مريريريري  السريريريريفر إىل  00ميريريريريل أماريريريرير مريريريري   -

 اخلارد لتلقي العالد. 
مريريري  جريريراء مريرييع   مريري   14011صريريويف أماريرير مريري   -

 السفر إىل اخلارد واغال  مطار صيعاء الدويل. 
ميريريريريريريريريل د ريريريريريريريريول السريريريريريريريريف  ايملريريريريريريريرية  ريريريريريريريرياؤواد اليعائيريريريريريريريرية  -

 ومشتقاا اليف  
ادي  مريريري  محاولريريرية الرريريرييد يف ال بريريريار اليمييريريرية ميريريريل الرريريريي

 واست داف   وجلتي ريدد م   مي   .
العاملريريريرية يف -صريريريريا   ريريريريريدد مريريريري  اؤيتمريريريرياا الدوليريريريرية  -

ريريري  صقريريد   -لريريال صريريوف  اؤريريواد اؤسريرياريداا ا(نسريريانية
 اؤواد اليعائية والدوائية وغ ها للياز ك واؤ يفك. 

اهل مريريريريريريريريريريرياا العسريريريريريريريريريريريكرية موسريريريريريريريريريريرييلة  –أ -6
 ؤدنيك.لت ويل ا

( موجلعريريريريرياً 4042اسريريريريريت دامت أماريريريريرير مريريريريري  )-
 زراريي.

 
 

أ   اسريريريريريريريريريريريريت دامت اؤريريريريريريريريريريريريواد اليعائيريريريريريريريريريريريرية -1-6
 والحراريية ومياه الشر . 

 

 أ    1-1-6
 است دامت اليعاء. 

 

خمريريريريريريريريح  غريريريريريريريريعاء مريريريريريريريري  اؤريريريريريريريريواد اليريريريريريريريريعائي مريريريريريريريريالقم   221
 ومشتقاصة والسكر والحيوا وغ ها. 

ناجللريريرية مريريريواد غعائيريريريرية )جلمريريري  ومشريريريتقاصة،  ليريريريريب  016
 ا،  قولياا معل ة، وغ ها( معل ا
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 مريل للمواد اليعائية.  611أمار م  
سريريريريوجلاً مرمحيريريريريا سميعيريريريرياً ي ريريريرياع فيريريريرية خمتلريريريريا اؤريريريريواد  000

سميعريريريريريي ي ريريريريرياع فيريريريريرية خمتلريريريريريا اؤريريريريريواد اليعائيريريريريرية واألدواا 
 اؤيحلية و يل القاا وغ ها. 

 مطا   غالل القم .  0
 –أ  -6-0-6
 است دامت الارول الحراريية وافيوانية  
 

  يوا زراريية حممية ميت ة حماصيي  10011
 محارع إنتاجية  كومية.   0
 مرمحاً ولمعاً إرشادياً زراريياً.  00 
 حماجر ن اصية و يطرية إجلليمية.  2
سريريريريريريوجلاً ومرمريريريريريريحاً وخمحنريريريريريرياً للت:ريريريريريريحي  والتربيريريريريريريد زراريريريريريريريي  21

 مرمحياً وريفياً. 
  عية زراريية صعاونية.  41
 مشتالً انتاجياً.  11

 الً زراريياً ومحارع.  ق 1111
مليريريريريريريريو  جلطيريريريريريريريل متيريريريريريريريوع مريريريريريريري  اؤواشريريريريريريريي )األ قريريريريريريريريار،   0

 األغيا ، اؤاريح، ابمال(
 محررية دواج  وفقاساا  ي  ومعمي أريالمت  166
 ميبي ريسي.  0

  لية ني. 41020
 خمح  صربيد. 64

 محررية انتاد حماصيي.  1112
 سو  زراريي ريفي.  41
    ل مواشي وأ قار.  01
  .دل راسة و را 114

أ  اسريريريريريريريريت دامت ميريريريريريريريرياه الشريريريريريريريرير   -0-1-6
 والري.

ميشريريريريريال مائيريريريريرية مريريريريريا  ريريريريريك )سريريريريريد    ريريريريرياجح     2111
 . حا  مائي، جليواا ري(
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 آ ار وغطاساا وش كاا ري  دياة. 
 و داا  اجلة مشسية و فاراا ا  ار.  11

 جلتي ريدد م  الريادي  يف ال بر.  أ  است دامت الارول السمكية  -6-6
 ريد مت إ راجل ا وإصالف ا. ريدد م   م  جلوار  ال -
مرمريريريريريريح اليريريريريريريحال السريريريريريريمكي وأسريريريريريريوا   00اسريريريريريريت دامت  -

 سميل األمساص يف سوا ي ال بر األمحر. 
ميل الريادي  م  دمارسة الررييد يف ال برير اليمييرية  -

 واست داف    شكي م اشر وجلتي ريدد مي  . 
ا ريريريريريريتالل  ريريريريريري  ابريريريريريريحر اليمييريريريريريرية الريريريريريريي ميريريريريريريارس في ريريريريريريا  -

 الريادي  صيد األمساص. 
ألريريا صريريياد صقليريريدي مريري   01 رمريريا  مريريا يحيريريد ريريري   -

دمارسة م ية الررييد يف سريوا ي ال برير األمحرير وال برير 
 العريب. 

اريتقال وا ت از ريدد م  الريادي  م  جل ي دول  -
التبالا وإيداري   يف الس و  التا عة هل  يف أسيو يا 

 وجي وك ودمارسة أنواع أشكال التععيب.
مريريريري  الرريريريريرييادي  اريتريريريريداء جلريريريريواا إرص يريريريريرية ريلريريريريى ريريريريريريدد  -

 اليمييك يف اؤياه ا(جلليمية اليميية. 
جلتريريريي وجريريريرح ريريريريدد مريريري  الالجئريريريك الرريريريوماليك أسيريريرياء  -

ميادر   األراضي اليميية و إشرامت اؤفوضية السامية 
 لشنيو  الالجئك.  
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 عجد العصٗص أثَعبلت  /عس  

 

ثوسكص الدزاسبت االستسات٘ز٘ٔ ٍاالستشبزٗٔ ال٘وٌاٖ لقابءُ عصاس     "هٌتدى هقبزثبت"عقد 
تق٘اا٘ن حكَهاأ اإلًقاابذ االخااتلالت    "ثئقبهاأ ًاادٍٓ ثعٌااَاى:    25/10/2017اٛزثعاابء 

قدم الَزقٔ الس ٘سأ فْ٘اب اٛساتبذ عجاد الَّابة الشسفااٖ ٍالتاٖ         "ٍسٌ٘بزَّٗبت الحل
الحكَهأ ٍتغسقات ثشاكل     احتَت تَص٘يبً هْوبً لزرٍز الوشكلٔ ٍهلثسبت إًشبء ّرُ

 هيصل إلى رَاًت ال لل فْ٘ب ٍهقتسحبت الحلَ ي

ٜٚي دلٍرينٔٚ ارين وريَ دللاٙري٘ نملرين ٍريٗذ ٜاّرين صٚريٕ دل لرياُ ٔد٧ٍريّاه            

ستىريريٕم ددتٍٗريرين وريرينٖي و ّريريَ دليٟاٍريريٛ ٔد٧ٍريريّاه ستىريرين دلٍسٗىريري٘ صٚريريٕ دجملمريريُ   

دلَٗاٍ٘ د٧صمريٜ ٔدلرينإّى ٖاٍريي دذتريٕىٙري ٔدلرينإّى ٍرياو٘ صعريا ٔدلرينإّى         

د٧ٍّاه صٍن درتال  دلٍلَٗري فري٘ ن نٌٕ ذتًٕ د٧اامميٗاري ٔدل اَِ دلٖٝىّٗ

ٔد٧ٍّاه ستىن دلّنٙ ٔد٧ٍّاه صٍن دهلل دلٚاص  وَ ددتّاً دلياريٌٙ لميتاٌريٛ   

ٔدااٍٍٛري ٔدلنإّى ستََ دلنىٌ٘ د٧ااممي٘ جباوسٛ ٍٕساٞري ٔد٧ٍّاه صٍن 

د٧ٍريريّاه ٕريري٦ا  فريريري٘ ٖٝدلَريري٦ً داعريريٕىٙ ٔاٗريرين ًٔدىٚ دلالٗريريٛري ٔدل اِريريَ ٔدل   

دلسم٘ري يٙالٛ يىل ااتي دلياٌ ٌيٟاٍٛ د٧ٍّاه صٍن دلما دلسٙيٙ ىُٟٗ دلٍرينٔٚ  

ٔد٧ٍريريّاه نٌريريُ دللاٙريري٘ دلٍاٜريريٖ ٌريريالياٌ ٔد٧ٍريريّاه صٍريريندلسٌٌٖ نٌٕاالريريَ ىٟريريُٗ   

مدٟيٚ دلسمٕوآ ٔدلٍْي ٌريالياٌ. ٔترين ّرياىل دذتٚريٕى مبريندف٦ِّي صمريٜ دلٕىتريٛ        

ئٛ ٌريريٍسل دلليٜريريآ ٔدذتمريريٕه وريرييت د٫ّريرياىٚ يىل  دليَٟٗريريٛ مبريريا نٔريرييٝ دلٍلريريأ ٔدرتريري 

ٙئىٚ نُ ِ ُٕ ِوٓ دلٍنٔٚ ٔدلٕىتٛ نىٙريٗٛ ٔتاصرينٚ لٍمريٕىٚ وْريئل ٔاري  ذترين       
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د٧ًوٛ دللاٟىٛ ٌسلن دلٌٖرين وريَ دلٍرينٔدٓ ٔدذتملريآ ٔدٍّٚريالٛ دلٌٖرين وريَ درتري دٞ         

 ٔدلقّٖا.

ّّريريا ٔدلٕىتريريٛ ِمريريا دلٍريرينٔٚ ٔنٌريرييً داريريأى دلريري  ٍِأل لريريري٘ ٔلٗىريريا ٖمريري٘ نِريريي وريريا ٔىم  

 ٔدلندف٦ٓ:

نفوٓ ٜ ٕوٛ د٫ٌلاه دلٕا  داّا وريَ َ٘رياوٛ دلّرياً دلملرياٚ صمريٜ صاِلّرياري       

شتّمريذ ٕ٘دٌٍريريْري ٔدلريري   لريريري٘ وّىريريٛ يٌلرياه ٔاريري  لمٕٙريرييت دلريٗى    لريري٘  ٔدلري  ثٕمريريْ  

ويٜمريريٛ وَريريّلمٛ تإٌٌٗريريًا صريريَ دليٜمريريٛ دلريري  ٍريريٍلّّاري للٍريرين ِْريري ٗمّا       لريريري٘ ِريريهِ٘ 

 ٕ َ٭        ااٌْ حت ي دلٍمن دلمٍٙريٛ دلٕ ىٖريٛ دلسمٗرياري ورييت ٔدترييت ّريمن ًٔدىٙ وفّسرين ٕرياٜ

ْر ٌاٍريّّندت            ِما دلفيٚ ٌايريًا صريَ د٧ًوريٛ دلَٗاٍريٗٛ دلري  مفمريْ ٌّريا دلٍمرين   ٍِّري

دلريٗىَ وريَ تٍرين دلّٝريالذ دلسرينٔدٌ٘ دلريوٙ ِلريٕمٓ دلَريسٕمٖٛ. ٔىغريي ستالعريٛ دلمٍٙريريٛ           

دلٕٕىٖريريٛ صمريريٜ و٤ٍَريريآ دلنٔلريريٛري ي٥ نُ ِمريريا دلعريريئت نمٓ يىل ِريرييمٙ درتريرينوآ       

اوٛري ٔدل  ٙاصفّا دلسنٔدُ صمٜ ّ ن نًوآ ٍٗاٍٗٛ ٔدتّٖامٖٛ ٔفنواِٗريٛ  دلس

 ٔنوٍٗٛ ٔصَ يٖٛ ٔيٌَاٌٗٛ.

يُ ِلٗريريريٗي دذت ٕوريريريٛ ظتريريريَ نُ ٖ ريريريُٕ وٕٙريريريٕصًٗا ٔوّٙريريرييمًد ٥ٔ غتمريريريط ٌريريريا      

د٧مدٞري ٌٔعيٖلريٛ  لريري٘  دلسٕتآ دل  ٍََِ ٌّا دلسنٔدُ ِٔما دلٍامجٛ صَ دللٖريٕى  

فريري٘  ّا ااومٛ صمريٜ صرياِ  درتمرين ٔدللٖريٕى دلٕظٗ    ٥ ِ ٢ ٍاٜٛ دلسنٔدُ ٥ٔ ِمل٘ ٌ

ٔدلّريري   ريريوٓ دذت ٕوريريٛ. لّٙيٌريريٛ دذت ٕوريريٛ ييٌريريٛ ٘نٖريرينٚري لّريري٘ نٔه ٜ ٕوريريٛ  

ٔدل  ٌننٓ ٌريالّٕتذ تٍرين ِْري ٗن    -ظن دلسنٔدُ ِٕٔترذ دليٍِآ لري٘ ميٍٗٛ ٍِْه 

ِوٓ دلعئتري ٥ٌن نُ ِّٕترييت دلفْرين نٔ   لري٘ ري لهٙ ٜ ٕوٛ ِّْ ن -دذت ٕوٛ

نََٜ د٧ٜريٕده. اىريا نُ ٌريٕل دلْرييداٛ دلَٗاٍريٗٛ      لري٘ لٗ  صتاا حتلري٘ ٥ ِهون 

ِريريري٘ ٌريريريا ّريريرييٖ ا غريريري  وّٙاٌَريريرياري ٌٍّٗىريريريا ِياريريريٛ ٍريريرياٌلٛ وريريريَ دلْريريرياان          

 ٔدرت٦لآري ٔدل  دٌس َْ ٌالّال٘ صمٜ دذت ٕوٛ ٔنمدّٟا.
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 ؤوال : رمُُُ احلىىِخ ِٓ ؽُش اٌجٕبء واألداء

 ِٓ ؽُش اٌزىىَٓ )ؽىىِخ إٔمبذ ؤَ ؼساوخ(

ا  د٧ٍاٍريريري٘ وريريريَ ٔىدٞ ِْريريري ٗن دذت ٕوريريريٛ ِريريريٕ دلٕظريريرياٟذ ٔدلّريريرياً      د٥ٍريريريّٝل •

د٫ٌلاهٖريٛ اىريريا ِريريٕ وَريريىاِاري ل٦ٍريريّٙاٌٛ دلَريرييٖسٛ ٔدليٌريريٛ لمعريريئت ٔدلّسلٗريريندٓ  

دل  نمٓ يىل ِيمٙ درتنوآ دلساوٛري ٔدل  ٙاصفّا دلسنٔدُ صمٜ ّ ن نًوريآ  

 ٍٗاٍٗٛ ٔدتّٖامٖٛ ٔفنواِٗٛ ٔنوٍٗٛ ٔصَ يٖٛ ٔيٌَاٌٗٛ.

فريريري٘ ِْريري ٗن دذت ٕوريريٛ ِغمٗريريَ دٍريريّٝلاتآ دلريرينٔى دلٕظٗ  ٘ لريريرياريرياُ دلٕد٘ريريَ   •

د٫ٌلاهٙ صمٜ د٥صٍّاى دلَٗاٍ٘ري فإٛ نٌْ وسريئت ٍريمفًا نٌّريا لريَ حتٖرين صمريٜ       

 دصيدت مٔل٘ ٌٔالّال٘ يهد ااُ  ا وَ وّىٛ لّ٘ وّىآ فنوٗٛ.

لريريري٘ ٘اٌريريَ دلٍٍٗريريٛري للريرين غمريريَ دلٍسريرين دلَٗاٍريري٘   لريريري٘ اريرياُ نٔه دف٥٦ِّّريريا ِريريٕ   •

ِْريري ٗمّّا ِمٍٗريريٛ لريريري٘ دلّريري ري ٔىٔصريري٘ فريريري٘ لٍسريرين دلسىمريري٘ دلٕظٗدلّْريري ٗمٛري صمريريٜ د

ًٖٔرييًد(   44دٍّٝلا  دلْيداٛ ٔدليٙٗٛ دلَٗاٍٗٛري ٔ٘اٞ يفيدّ٘ا ٌّود دلسرينم ) 

ِٕٔ وا ٌريآ ص٠ٍريًا صمّٗرياري ِريود درتمرين ددتريِٕيٙ دٌس ريُ صمريٜ نمدّٟريا ٌٔالٍّٗٙريٛ           

 ٥ِ٘ وَ ٜللْ ّيداٛ ٥ٔ ِ٘ وَ نصتٌٓ يٌلاهًد .

ٌٍٗٛ دذت ٕوريٛ ارياُ لريْ نٔرياى     لري٘ ٞٚ ِٔغمَٗ دلٍسن دلَٗاٍ٘ غٗاُ وٍنن دل فا •

هدِٗريٛ ّٔقٖريٗٛ ٔ"٥و٤ٍَريٗٛ" د٫مدىٚ ٔدللرييدىري ٔدصّىريام      لريري٘  ونويٚري دٌس َْ 

دلّسريريريٗا ممريريريا ٘سريريرين د٧مدٞ فاٙريريريسًا ل٨وٌ٘ريريريٛ دلْقٖريريريٗٛ ٥ لريريريري٘ دلريريري٥ٕٞ ٔدلْريريريممٗٛ 

ِٖٔريمَٗ  وٕداًٍا لمٕدتيت دلٕٕٙص٘ ٔوّعمٍاِْري ٌٔالّال٘ ىليت دلساٌرياٚ صريَ دلْريسَ    

 وٕتذ وٕدّ٘ٛ دلسنٔدُ.

حتٕه دلفاِٗي دلّٕدللٗٛ يىل ٍٔٗمٛ لمّسعٗن ٔد٥ٌٌّدً دلَٗاٍ٘ ّٔرين و٤ٍَريآ    •

لريري٘  دلنٔلٛ; يه ٍِّاًصْ د٫ىدمدٓ دلَٗاٍٗٛري مُٔ نُ ٍٖٖ  و٤ٍَٛ ٌودِّا وٕٜنٚ 

تيدىدِّا ٔتامىٚ صمريٜ يَريٗن ِمريا دللرييدىدٓ ٔليٙريّا صمريٜ د ٠ٗريآ د٧مٌريٜ. ٔوريَ          

مي ريريريَ و٦ٜعريريريٛ صتريريرياا دلٍىريريريٕهٛ د٧وريريري  ٔدلسَريريري يٙري ٖٔسريريريٌٝ   ٜٗريريريٖ دللاىٌريريريٛ
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صتاّٜىا يىل دٍريّل٦ه د٫ىدمٚ ٔد٫مدىٚ ٔدللرييدى صريَ دلفرياِٗي دلّٕدللٗريٛ دلري  ِريندى        

 ٌّا دذت ٕوٛ.

ِريريريوٓ دلّْريريري ٗمٛ حتٕلريريريْ لريريرينفن ٔدٍريريرييت ّٖريريريٗ  ليٕريريريٛ لمّسعٗريريرين ٔدلٍّٖريريرين وريريريَ     •

دللرينىٚ صمريٜ   د٩ُ ٌفَريْ ٖٖريسَ ٔٙرييت وسادتريآ لسالريٛ حترين وريَ        لريري٘  دل٤َٔلٗٛري ٔ

 دل٦ّصَ ٔدلّسعٗن .

 األداء : 

دل ٌاوٚ دلوٙ ِلنوْ ٌْ ٜ ٕوٛ د٫ٌلاه ااُ ٌيٌازتريا لاٟٚريًا صريَ ٜاّّ٘رياري      •

% وريريَ ٔدتريرييت  15ٔغريري  وٕٙريريٕص٘ ي٥ نٌّريريا   ِريريٍٙ  ي٥ ٌٍّفٗريريو ٌَريريٍٛ ٥ ِّسريرينٝ دلريريري     

ٌيٌازتّرياري ٔٙريىَ ِريوٓ دلٍَريٍٛ ٍِريال نمٔدى ّريسٍٗٛ ٍرياصنٓ ٥ٔ مي ريَ ٌَريٍّّا          

 ٕوٛري ِٔود و٤ّي دففا  ٍٖريوى ٌريارتعي يهد دٍريّىي دلٕٙرييت صمريٜ      يىل ٌْاط دذت

 وا ِٕ صمْٗ.

اٍٗسٛ دلّىٛ ٔدلياٛ دلٕلٗمٛ وَ دلْرياان ااٌريْ ِفريي  صمريٜ دذت ٕوريٛ نُ       •

ِريريريٍّٚ نٍريريريمُٕ ٌريريرييدوٚ د٧مدٞ درتإريريريٛ دلريريري  ِٖريريريىي لٕدّ٘ريريريٛ دلْريريري ٦ٓري ي٥ نُ   

لريريري٘ ٓ ٜ ٕوريريٛ د٫ٌلريرياه   َِريريَّٙ ذتا٘ريريآ ِريريود دلٕدتريرييت دلٕٙريريٕص٘ري ٔدٍريريّىي   

نٙ وريريَ لريريري٘ دلسىريرين دلْريري م٘ دليِٗريريَ. لمريريي َٖريريٙن نٙ ٌيٌريرياوٚ ٜ ريريٕو٘ وريريٌوَ      

دلًٕدىدٓ لسادتٛ ِما دلّسلٗندٓ ٔد٩ٔاى دل  فمفّا دلسنٔدُ اىا ااُ وفيًٙا. 

يه ااُ ٍّٖعي وٍّا صمريٜ ٍريٍٗن دلٕرياهري نُ ِلريًٕ ٌري دوٚ ِاملريٛ يىل وسادتريٛ نًوريٛ         

لريرينٔى دليتريرياٌ٘ ٔوسادتريريٛ نًوريريٛ   دليٍِريريآ اهٔلٕٖريريٛ ولنوريريٛ صمريريٜ غ ِريرياري ِٔفسٗريرين د   

دلّعمٍآ دلسْٗٗٛ ٔدرتنواِٗٛ د٥ّ٘ىاصٗٛري اىَاٟن ومٝريٛ صمريٜ ٔ٘ريْ دلٚريئىٚ     

 د٥ٍٍّٕاٟٗٛ.

  ختٚيت دذت ٕوٛ لمىٙمُ دلَٗاٍ٘ د٧صمٜ دلوٙ ميما ٜري  وَرياٟمّّاري ٥ٔ    •

دٍّْسيٓ و٤َٔلّّٗا ٔٔدٍ٘اِّا يآ د٧ّ٘ريٌٚ دليتاٌٗريٛ ٔدللٚرياٟٗٛري دلغري  وٮفسمريٛ      

ل اُ ٌْاط دذت ٕوريٛري وٍفمّريًا صريَ ارين ىتاٌريٛ ٔستاٍريٍٛ وريَ شتّمريذ          ن٦ًٕري
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 دل٤ٍَآ دذت ٕوٛ ٔدلَمعآ دلقّمفٛ.

ٌْاط دذت ٕوٛ د ٕٖٛ دللإٌٌٗٛ ٔدلٍعاً دلساًري لمريي ٖريّي ثٕٗرين    لري٘   َِّٙن  •

د٫مدىٚ ٔدللرييدى; ٌرين صىمريْ    لريري٘  صىمّا صريَ ٜٔرينٚ و٤ٍَريٗٛ    لري٘ دللإٌُ; ٔ  ِس  

ثٕٗن دليغٍآ ٔدلّّٕ٘آ درتإٛري ٧ايدت دلْرييداٛري   نتَاً دذت ٕوٛ صمٜ

و٤ٍَريرياِّا ٔاريرين ًٔدىٚ ِسىريرين لريريري٘ ٌاِٗريريا صريريَ ٔٙريري  ٜريرين رت٦لريريآ دلْريرييٖ ا  

اٌٙى وسٌٔلريٛ ٔستىٗريٛ ٌالْرييداٛ ممريا ٔ٘ريْ ٌْريااّا يىل وٖريا  ّقٖريٗٛ نٔ         

ل٠ٕٖٛ ٌٌٜٗٛ ٙٗلٛري ٙاىٌٛ صي  دذتاٟط ٌالٖمٝٛ دلٕاٍٗٛ دلري  ِّملريٜ صٖريذ    

 دلسنٔدُ.

ٌاتيدا دلّْيٖسآ درتإٛ ٌاليٜمٛ دل  ِّٙأً يّري الٗٛ ٌلرين دلٍٍريا.       ِلي •

ٔ  ِريريريّى َ وريريريَ لريريريي  ِٕ٘ٗريريريْ د٫ٖريريرييدم دلسريريرياً يىل دلٍٍريريريا دلياريريريٌٙ. اىريريريا     

ِريريريريّى َ وريريريريَ ِٕ٘ٗريريريريْ وريريريريٕدىم د٥ّٜٗريريريرياا٘ يىل دلٍٍريريريريا دلياريريريريٌٙ لٕدّ٘ريريريريٛ للريريريرين  

ٍلن دذتن وَ ِنِٕى ٍسي ٕيت دليٖاه ٜٔفغ دللري٘ د٥ّٜٗاا٘ دلساً. مبا َّٖي 

 دلٍٍا دلياٌٙ.لري٘ د٧ٍ٘ل 

  ِلي دذت ٕوٛ ٌادتّٕم دل٦ًوريٛ ٥اَّرياُ ٔلريٛ ى٣ِٔ د٧وريٕده ٌال٤ٍَريآ       •

دلالٗريٛري ٔفريريئٛ ِريريوٓ د٧وريريٕده صريريَ دلٍعرياً دلريريال٘ دذت ريريٕو٘ يىل نٌعىريريٛ وٖريرييلٗٛ   

درتٌدَٟري ِٕٔ وريا ٜرييً د٥تّٖريام وريَ اريٕ       لري٘ فإٛري نٔ ٍٔاٟن ٜفغ ٌندٟٗٛ 

 ٕدٟن ٔدلّْغٗن د٥ّٟىاٌ٘ ل٨وٕده ٔدلَٕٗلٛ دلالٗٛ.وَ ٕٕى د٥ٍّٕىاى ٔدلس

  ِسىريرين صمريريٜ يٖلريريات نٔ دذتريرين وريريَ دلفَريريام دلريري  وٕريرين يٜريرينٝ دلّريرياً دإىٖريريٛ           •

لريري٘  لمٝ ٕوٛ; لمي ِّقريو نٙ فعريٕدٓ لّهِٗرين ِٔفسٗرين يمدىدٓ دليتاٌريٛ ٔدلّفّريٗٓ       

نٔ دلٕٜندٓ د٫مدىٖٛ دلّاٌسٛ  ريا. ٔ  حتريأه لريي  وَريّٕٝ ولٍريٕه وريَ دلْريفالٗٛ.        

ِٚريرييت ٌعريرياً ِلريرياىٖي نمدٞ ومريريًٌ. ٔ  ِفسريرين نٔ ِّفاصريرين وريرييت ِلريرياىٖي د٧ّ٘ريريٌٚ دليتاٌٗريريٛ   

د٧فيٝ. ٔ  ِٚيت ولٗٛ لمٍَّٗ  ويت د٧ٌّ٘ٚ دليتاٌٗٛ دلقّمفٛ. اىا   ِّٕ٘ريْ يىل  

 دل لاُ ٥ٍّٖندى تٕدٌا ٔلٕدٟ  ااىٌٛ دلفَام
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ٌرياوٚ د٫ٖرييدم     ِٮلنً دذت ٕوٛ وٕدًٌريٛ صاوريٛ لمنٔلريٛري ٔداّفريْ مبريا اري٘ "ٌي       •

ٔد٫ٌفريريا " ٔتنوّريريْ جملمريريُ دلٍريريٕدُ لمّٖريريْٕٖ صمٗريريْري ٔنٕريريٍْٝ ومٌوريريٛ ٌٍّفٗريريوٓري       

ِٕٔوا   عتنٗ; لمي ِّى َ دذت ٕوٛ وَ ٍٙط د٫ٖيدم ٔد٫ٌفا  ٔلري  ٘نٔلريٛ   

 وٍّاٍٍٛ ويت وّعمٍآ دليٜمٛ دل  ميي ٌّا دلٍمن.

ًمٔدٛ" ٔختمْٖٗ وَ "د٥فري٘   ِلي دذت ٕوٛ ٌهٙ صىن ٦ٕ٫ا دل امى دلٕظٗ •

٘اٌريريريَ دلّٕظٗريريريذ ٔدلّسريريريٗا   لريريريري٘ ٔ"دلريريريِٕى٘". ٌريريرين ًٔدمٓ صمريريريٜ هلريريريا مبقالفريريريآ    

 ٔدليتٗآ مُٔ وساٖ  تإٌٌٗٛ.

 اٌزىصُبد:

ّ ن دذت ٕوٛري يوا ٌّْ ٗن ٜ ٕوٛ افرياٞدٓ وٖريغيٚ   لري٘ يصامٚ دلٍعي 

٘نٖريرينٚ نٔ نُ ٖريريّي ِْريري ٗن ٜ ٕوريريٛ "يمدىٚ نًوريريٛ" نٔ ٜ ٕوريريٛ "نوٍٗريريٛ ٔدتّٖريريامٖٛ   

 الٗٛ ٔهلا ٌعيًد ل٦صٍّاىدٓ دلّالٗٛ:وٖغيٚ" وَ دذت ٕوٛ دذت

دذت ٕوٛ ثٕرين تمريَ دلنٔلريٛ ٌاصٍّاىِريا ددتّرياً دلٍّفٗريوٙ لمَٗاٍريآ دلساوريٛري          

ٍِٔاّريريريي دلٕظريريرياٟذ دلّٖريريريمٛ ٌريريريالٕداٍا ٔدلٗريريريندُ ٔدلٕظريريرياٟذ هدٓ دلعٍٗسريريريٛ دلٍّٗريريريٛ 

ظيت اعرييت ٦ٌمٌريا دلريوٙ ّٖسريي  لسرينٔدُري ٜٔريا٥ٓ دلعريٕدى٢        لري٘ ٔدرتنوٗٛ ٔ

 ٕوريٛ ٔحتّرياٛ لئٌريٛ ٍٔرييصٛ دٍريّٙاٌٛ ٌسٗرينًد صريَ ِسلٗريندٓ         ِٚاصذ وّىريآ دذت 

 دلْيداٛ ٔدلّٕدل .

ظن دلٕٙيت دلوٙ ثي ٌريْ دلري٦ٍم ٔوريَ نِريي ٔنفعريي دلسٕرييدٓ ليٜمريٛ وريا ٌسرين          لري٘ 

دلمٍٙٛ دلٕٕىٖٛ يٜالٛ حتلٗ  دلْيداٛ يىل دذت ٕوريٛ ٍِٕٔريٗسّا ذترين دلّقىريٛ وريَ      

َ نُ ٍِّسرين ترينى   ٜا نُ دذت ٕوٛ ِ٘ نإي دل٤ٍَآ ظتري لري٘ ن٘ن دلْيداٛ 

دل٤ٍَريآ  لريري٘  د٥و اُ صَ ِسلٗندٓ دلْيداٛ ٔدلّٕدل  دل  مي ريَ حتلٗلّريا   

 هدٓ دلعاٌيت دلَٗاٍ٘ ٔد٥ٍّْاىٙ وٕن زتمُ دلْٕىٝ.

نٌّا ثٕن ونف٦ً ٦ًٍّ لمّسعٗن ٔيصاتٛ وٖا  دلٍرياِري ٖٔ ريُٕ  ريا ٍِسريآ وٌٗريٛ      

 ٍاِ.ٍٔيٖسٛري ٌعيًد ل٦ىٍِاط دلٕٔٗ  ٧ٌْعٛ دذت ٕوٛ مبٖا  دل
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